
Referat af Ordinær Generalforsamling onsdag den 13.1.2016 kl. 19.00 i

Anlægspavillonen, Tvær Alle s, Ringsted

Formanden åbnede generalforsamlingen, hvorefter der blev afholdt et minuts stilhed for dem der

var døde i årets løb.

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

Valg af dirigent blev Arly Hansen.

Valg af referent blev Svend Hilleberg

Valg af to stemmetællere blev foreningens revisorer.

Generalforsamling er blevet lovlig varslet og indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning for sæsonen 2014-15 fremlægges til godkendelse

John Gravesen fremlagde beretning for sæsonen 2014-15, vedlagt og godkendt

3. Det reviderede regnskab for sæson 2014-15 fremlægges til godkendelse.

Foreningskasserer fremlagde regnskabet for foreningen for sæsonen 2014-15, vedlagt og

godkendt

4. Indkommende forslag

Ingen indkommende forslag

5. Valg i henhold til gældende love

Kirsten Nielsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Keld Kastrup ønskede ikke genvalg som bestyrelsesmedlem. Valgt er Jan Lemming.

Poul Nielsen ønskede ikke genvalg som 1. revisor. Valgt blev Jørn Nielsen.

Suppleringsvalg:

John Gravesen udtræder af bestyrelsen. Arly Hansen er valgt i stedet.

Henning Nielsen blev genvalgt som 1. bestyrelsessuppleant. Keld Kastrup blev valgt som 2.

bestyrelsessuppleant.

Jørgen Nielsen ønskede ikke genvalg som 1. revisorsuppleant. Valgt blev Connie Jensen

Henning Nielsen blev genvalgt som fanebærer.

Svend Hilleberg blev genvalgt som fanebærer-stedfortrædere.

6. Dragtudvalg

6.1.Hanne Gravesen fremlagde beretning for sæsonen 2014-15, vedlagt og godkendt.

6.2. Karin Hilleberg fremlage regnskab for sæsonen 2014-15, vedlagt og godkendt

6.3.lngen indkommende forslag

6.4. Karin Hilleberg blev genvalgt som medlem af dragtbestyrelsen.



Sonja Søegaard spurgte til Plan B angående sange til dilletant søndag. Svaret var kontakt den
nye bestyrelse.

Elva Olsen spurgte angående opvisning på Sverige turen, og spurgte angående fanebærer.

• Formanden svarede at disse spørgsmål hørte under formandens beretning og ikke under
eventuelt.

Afsluttende bemærkninger:
John Gravesen afsluttede generalforsamlingen, og takke for god ro og orden.



Ringstedegnens Folkedanserforening
Bestyrelsesberetning for perioden 21.1.2015 -13.1.2016

Indledningsvis vil jeg bede forsamlingen med mig mindes de personer, som siden
sidste generalforsamling er afgået ved døden, nemlig:
• Torben Hansen, der var foreningens formand i årene 2007-2013
• Elna Hansen, æresmedlem og enke efter Otto Hansen, en af REFs stiftere
• Torben Nielsen, som 21 gange var en bærende kraft ved REFs dilettant-

forestillinger

Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med John Gravesen som
formand/webmaster, Torben Hansen som næstformand, Randi Sørensen som
kasserer, Kirsten Nielsen som kagemester og Svend Erik Hilleberg som sekretær.
Efter Torbens bortgang indtrådte Kjeld Kastrup i bestyrelsen og blev næstformand.

31.1.2015 Fællesspisning og dilettantforestilling "Sommergæster" med legestue og kaffebord.
Det var et godt, lille stykke, så der blev god tid til dans. I 2013-16 har der kun været 5-
6 dilettantspillere, så der er stadig behov for tilgang, da det er vanskeligt at finde
egnede stykker for så få spillere.

1.2.2015 Dilettantforestilling "Sommergæster", kaffebord og fællessange gik også godt.

Vinter Ringstedhallen har meddelt, at de ikke mener, at vor scene opfylder de sikkerheds-
mæssige krav til en sådan, hvorfor formand mfl. beså hallens scene. Denne viste sig
(senere) kun at være et podium, hvilket vi i januar 2016 kan klare os med - hvorefter
vi må bedømme mulighederne for at fortsætte med dilettantforestillinger.

27.2.2015 Dans med 2 hold elever på Campusskolen gik godt, selvom det kneb med flere
elevers interesse for folkedans som det eksamensfag, de havde valgt.

18.3.2015 Møde med Karen, Mogens og Marianne, hvor vi evaluerede sæsonen og aftalte at
fortsætte samarbejdet med de 2 spillemænd, mens Karen ønskede at stoppe.
Efterfølgende har bestyrelsen truffet aftale med Hanne og Poul som danse-
instruktører for REF - velkommen til.

25.3.2015 Fællesspisning og kaffebord som officiel afslutning på sæsonen, idet ca. 3 kvadriller
fortsatte i april måned med 3 gange Forårsdans, som John instruerede.

18.4.2015 Formanden deltog i landsforeningens årsmøde, hvor det blev besluttet at ændre
navnet til Folkedans Danmark med henblik på at gøre den til en samlende
organisation for folkelig dans i Danmark.

22-24.5. Fra REF deltog 7 dansere i busturen med Midtsjællands Spillemandslaug til 65-års
jubilæet hos vor venskabsforening Skovde Folkdansgille. Det blev en god tur med
samvær med de svenske venner, dans og musik foran Kulturcentret, kirkekoncert af
det udvidede spillemandslaug, legestue lørdag aften, samt en dejlig tur med grillmad i
Sk6vdes byskov/anlæg. Sonja skreven fin omtale i Folkedanser-NYT, august.

27.6.2015 Connie og Mogens arrangerede igen en vellykket "Grøn Koncert" ved Næsby Strand,
hvor der både var hygge, samspil og blev givet flere 'numre'.

14-19.7. Nordlek i Viborg, hvori dog ikke deltog REF-dansere.

2.9.2015 Den nye sæson begyndte med et deltagerantal lidt bedre, end det håbede. Der var
godt humør og danseglæde fra starten, men desværre måtte nogle holde igen pga.
drillerier med bentøj og helbred.

6.11.2015 Efterårets legestue blev til årets Lancier-aften med nogle gæster udefra. Dans og
musik gik op i en højere enhed, og pludselig var tiden gået, så en anden gang
foreslås det at begynde kl. 19, så vi stadig kan afslutte til kJ.22.



Ringstedegnens Folkedanserforening
Bestyrelsesberetning for perioden 21.1.2015 - 13.1.2016

9.12.2015 Juleafslutningen blev holdt i den traditionelle stil, og for sidste gang med et pænt stort
juletræ fra Pouls 'plantage' - endnu en gang tak til Poul. Kirstens julekringle var igen
god.

13.1.2016 Generalforsamling er rykket frem, da årets dilettantforestillinger og legestue også er
rykket frem.

Stor tak til de mange medlemmer og ægtefæller, som i årets løb har ydet en ekstra indsats med at
sætte scene op, øve og give opvisninger mv ..

Der skal også sendes en stor tak til spillemændene for deres villighed til at deltage i 'noget ekstra'.

Bestyrelsen har flere gange udsendt materiale pr. e-mail.primært Folkedanser-NYT, men også
erindringer, indbydelser til egne, regionens og andre lokalforeningers arrangementer mv ..

Folkedanser-NYT er udgivet i marts, august og november måned. Tak for de modtagne bidrag til
bladet, som sendes pr. e-mail til de fleste og udleveres eller sendes med brev til resten af REFs
medlemmer - vi modtager gerne flere tilmeldinger til at modtage bladet pr. e-mai!.

Hjemmesiden er løbende udviklet, og det daglige besøgstal lå i 2015 på ca. 42. Hjemmesiden
indeholder bla. et fotogalleri, oversigt over dilettantforestillinger (hvoraf de fleste kan lånes som
dvd), REFs dansesteder, stævnemærker mv.
Vi har lagt Jubilæumsskriftet på hjemmesiden, som også er forsynet med en del artikler om
folkedanse og folkeliv. Dragtsiden omtaler bla. antikt dragtsølv.

Til sidst bringes en tak til bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år.

John Gravesen
formand



Dragtudvalgets beretning 2015.

Der har været en enkelt ekstern udlejning og nogle få til egne medlemmer til brug ved

Sk6vdes jubilæum samt Nordlek.

Planen med at sy en ny herredragt er, af forskellige helbredsårsager, desværre ikke blevet

til noget i den forgangne sæson, men tages op til fornyet overvejelse.

Vi mangler også at få sorteret rigtigt ud i ikke brugbare dragtdele, men jeg håber, at vi kan

få gjort noget ved det i meget nær fremtid. Der er jo desværre ikke i øjeblikket noget stort

behov for dragterne så de mindste og dårligste kan nemt sorteres fra uden det vil kunne

mærkes, andet end på pladsen i skabene.


