
0)t{
8J

(g
J4
U)

\o
h0
od
\r 80
':i .la CE+ cr^ d3 gi yjJ Fiq§.= å
u?htr 9l

UEE å
€ E€ Å
E 8rfr?*Y
.6§ -6^dE o 3.9
LWh.iid dGi v?
d%uHYLd

8rr $ E.c.E 3 bO H cq'='

HEEE.
ET E g
-E I ooc'o,q O (§

-o.-E.X
- tr å09
"5d)(tP*EEs
# E€#
b F 5Erfr-qXJø

Q EEe v-o\ EE b !=: - €E E $5Eiu§ .åE Ee sgF E= di'E 9? tr c§ 7! F-S..: f;;s, ;å f_ EE ge-t .E <jEE 
Eåt åå: §r å= §.*f $

å,§g xf= |E*,* X.t f nE €

aEE åEå å§jåååe§råEu gåfi åå i
E € 

ååIåågpgg:ågågåååååå 
gåååågåå 

E

E H,Eaå=
.B{E
=-=

E 
=e,g EEl2 E $ -N?.):ri,a \o F-

H9



Forslag til ændring i "Love for Ringstedegnens Folkedanserforening" pr.

L8.0L.20L7.

§ 3, ændres og lyder således:

"Foreningen søger formålet opfyldt bl.a. ved undervisning i dans og dragtsyning, opvisninger,

afholdelse af og deltagelse i danske/udenlandske arrangementer".

(Ændringen består således kun af sletning af paragraffens sidste linje)

§ 12, ændres og lyder således:

"Opløsning af foreningen fordrer skriftlig vedtagelse med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger, afholdt med mindsl2 og højst 4 ugers mellemrum. Ved den 2.

generalforsamling kan opløsning vedtages med 2l3flertal, uanset antalfremmødte
stemmeberettigede medlemmer, incl. Fuldmagter.

Ved foreningens opløsning anvendes evt. kassebeholdning og øvrige midler til et arrangement
for de aktive medlemme/'.

(Ændringen består således kun i bestemmelsen om, hvem der råder over evt. kassebeholdning

og øvrige midler, ved opløsning af foreningen)

Bestyrelsen foreslår herefter, at foreningen udmeldes af "Landsforeningen Danske

Folkedansere" - som nu i øvrigt hedder "Folkedans Danmark".

Begrundelsen for udmeldelse er, at vi ikke finder medlemskabet nødvendigt/ relevant, da der
ikke i er den store interesse for deltagelse i konkurrencer eller andre aktiviteter afholdt af
"Folkedans Danmark".

Endvidere blev der på sidste års landsmØde varslet yderligere stigning af kontingentet til
landsforeningen. "Trin & Tone/' bliver ændret, så det kun kommer digitalt.

Hvis man gerne vil være medlem af Folkedans Danmark, kan man bare melde sig som

enkeltmedlem.

Efter udmeldelse vil kontingentet til vores forening reduceres, og vil være mere attraktiv for de

medlemmer der bare gerne vil danse for dansens og musikkens skyld.

Bestyrelsen



Generalforsamling i Ringstedegnens folkedanserforening onsdag den 18. lan.2OI,7

Bestyrelsens beretning om året 2076:

Umiddelbart efter sidste års generalforsamling holdt bestyrelsen et konstituerende møde. Jeg var
ikke hurtig nok til at møde op, så da jeg endelig dukkede op var der kun formandsposten tilbage til
mig. Jan blev næstformand, Randi kasserer, Svend sekretær og Kirsten bestyrelsesmedlem med
særlig vægt på kagebageriet.

John Graversen lovede at fortsætte indtilvidere som webmaster.

FØrste møde blev holdt den24. februar 2076, for at lægge kalender for året.

På mødet blev der fremført kritik af den måde Hanne & Poul ledede dansen på (ensformigt og
kedeligt med mange gentagelser, til tider hele aftener med samme trinvariation), hvilket havde
medført, at flere dansere var stoppet i sæsonens løb.

Konklusionen blev, at der skulle en anden danseleder på banen i næste sæson.

Jeg talte samme aften med Hanne & Poul. De tog bestyrelsens beslutning til efterretning, men
udtalte at de kunne have ønsket sig at kritikken var blevet fremført på et tidligere tidspunkt.

Allerede dagen efter modtog jeg en mailfra Hanne & Poul, hvori de ønskede, at stoppe med
omgående virkning.

Jeg havde igen en snak med Poul, men de fastholdt, at de ønskede at stoppe straks.

Nyhedsbrev blev rundsendt til alle medlemmer, som vi havde mailadresse på. Karen blev spurgt
om hun kunne overtage den resterende forårssæson, hvilket hun heldigvis accepterede.

På bestyrelsesmØde den 16. marts med danseleder og spillemænd, blev kalenderen for den
kommende sæson gennemgået, og spillemændene Mogens og Marianne nikkede "Ja" lil fortsat at
spille for os, og Karen nikkede "ja" til at genstarte som leder.

John Graversen havde forud for mødet meddelt, at Hanne og ham ville tage en "tænkepause" fra
folkedansen, og at han gerne ville fritages for jobbet som webmaster.

Vi overtalte Kjeld til at påtage sig den opgave.

Jan og jeg deltog den 16. april i Folkedans Danmarks årsmøde i Middelfart. Vi kØrte derover med
fællestransport fra Region Hovedstaden.

Ud over at der som sædvanligt var en omfattende beretning fra styrelsen, om stort og småt, så var
der noget vi hæftede os ved - og som mange havde kommentarer til- nemlig forhøjelse af
medlemmernes kontingent til landsforeningen. Der blev fremsat forslag om forhøjelse til kr. 200
fra den nuværende kr. L60. Det var der flere foreninger der advarede stærkt imod, idet de så ville
melde sig ud af landsforeningen. Så en lang debat stemte forsamlingen om flere modeller, hvor en
forhøjelse på kr. 10 fik flertal. Formanden bemærkede, at så ville kontingentet stige igen på næste
årsmøde.



Et andet emne var bladet "Trin & Toner", der er meget dyr at fremstille, og ikke mindst at
distribuerer. Her forudså man en løsning med, at bladet kun fremstilles digitalt, og kan læses på

Iandsforeningens hjemmeside. Hvornår en sådan ordning træder i kraft bliver meddelt til sin tid.

BestyrelsesmØdet den 28. juni gik mest på medlemssituationen, hvor vi enedes om, lave lidt
reklame for os selv i byen. Vi lavede en lille "flyer", som bestyrelsesmedlemmerne omdelte ved
forskel lige lejl igheder u middel ba rt forud for sæsonstart.

Det skal bemærkes, at vores anstrengelser ikke på nogen måde har være frugtbart. Der kom ikke
nye medlemmer af den grund. Heldigvis kom andre fornuftige mennesker, som meldte sig ind i

REF.

Der blev også talt om dilettant, og jeg havde efterfølgende en snak med John Graversen om evt. at
stå for den opgave, men han fastholdt sin "tænkepause".

Vi havde et ønske om, at lave "Fredagsdans" den 28. oktober, med anderledes danse, ost og
rØdvin. Vi var klar og havde fået lokaler i Ahornhallen, men vi fik desværre ikke tilmeldinger nok
til at gennemføre arrangementet, så vi måtte ty til aflysning.

Årets sidste mØde var den 16. november, hvor vi drøftede: Juleafslutning, Generalforsamling,
Legestue og Underholdning for pensionisterne, samt foreningens dragter.

Kirsten kontaktede hallens cafeteria, som lavede et rigtig fint "Julefrokostbord" til en fornuftig pris
på kr. 125,00. Vi besluttede så at foreningen gav et tilskud, + kaffe og kage, så medlemmerne hver
betalte kr. 1"00,00. Poul var sponsor for et meget fint juletræ, så det var en rigtig god aften. Vi fik
tilmed besøg fra Sverige idet Lisbeth og Steffen var hjemme og deltog ijuleafslutningen.

Generalforsamlingen blev fastsat til den 18. jan. 2017, med dagsorden efter foreningens love,
hvor bestyrelsen lægger op til ændringer i lovenes § 3 og § 12.

Bestyrelsen lægger op til, at dragtudvalget foretager en sortering i foreningens dragter, hvorefter
de dragter der kan bruges sælges, først og fremmest til interesserede medlemmer af foreningen,
eller andre der gerne vil have en dragt til en fornuftig pris. Dragtudvalget bør kontakte andre
foreninger med børnehold, som evt. kan overtage børnedragterne også til en fornuftig pris.

Viforsøger os med en Legestue lørdag den 28. januar 2077, på ganske traditionel vis, med spisning
fra kl. L800, og dans indtil kl. 2330 med en indlagt kaffepause. Midtsjællands spillemandslaug
leverer musikken og Karen leder dansen.

Søndag den 29. januar fra kl. 1400 til 1700 inviteres til "Pensionist-eftermiddag" med sang og
underholdning, samt kaffe med kage.

EIva og Sonja underholder og lederfællessange. Kirsten og den øvfige bestyrelsen står for
serveringen af kaffe og kage.

Region Sjællands årsmøde blev afuiklet 14. januar 2Ot7 i Ahornhallen, hvor Solvej (sekretær i

regionsbestyrelsen), Jan og jeg deltog for REF.



Af arrangementer som Region Sjælland havde andel i blev fremhævet dans i Tivoli, ved
Andelslandsbyen Nyvang, samt landsstævnet iAssens. Der havde her været fin opbakning både af
danse og spillemænd, men regionsmesterskaberne og Tips og ideer havde ingen tilmeldinger.

2 bestyrelsesmedlemmer var på valg og 6nskede ikke genvalg, men det lykkedes ikke, at få nogen
af de ca. 30 medlemmer, der deltog i mødet, til at stille op til bestyrelsen. Formanden Hanne
Troen var åbenbart forberedt på dette idet hun havde sikret sig, at landsstyrelsen accepterede, at
bestyrelsen fortsatte med kun 4 bestyrelsesmedlemmer (vedtægten siger mellem a og 5).

I sommerpausen måtte vi desværre tage afsked med Bente Hansen. Hun døde den 6. juni. Hun var
medlem af spillemandslauget, var en af vores trofaste spillemænd. Hun var også en af de trofaste
skuespillere i den en gang så traditionelle dilettantforestilling. Vi oplevede hende sidst ijanuar
20L6, hvor hun trods sygdom gennemførte både skuespil og efterfølgende spillede med til
legestuedansen, og dagen efter gentog forestillingen for pensionisterne.

Forsamlingen bedes rejse sig og mindes Bente, idet vi udtaler et "Æret være Bentes Minde".

Således passeret. Arly Hansen



Regnskab i 01-01-2016 31-12-2016

Kontingent 24 voksne 1 jun. 5 passiv 2 æresmedlem

1 3-1 8 år 0 19-24 år 1 25-59 år 3 over 60 år 21

Tilskud Byordning

Julekalender 56 stk

Opvisninger Dragtleje

Arrengementer
Godtgørelser

Kontor, frimærker, annoncer
Arsmøde (sendemandsmøde)

Udgift dragtudvalg

Forsikring

Gaver Tilskud
lalt

Underskud

indtægt

15820,00

170,00

1400,00

0,00

18.497,00

1.200,00

20,00

udgift

4.510,00

1.120,00

0,00

15.263,65

14.700,00

2.008,00

1.160,00

124,50

2.526,51

680,00
42.092,66

-4.985,66

37.107,00

37.{07,00 
i

37.107.00

Status

Kassebeholdning

Bank

Underskud

01-0{-20r6
43,00

23.915,81

23.958,81

4.985,66
{8.973,15

31-12-2016

355,00

18.618,15

18.973,15

{8.973,15

Dragtfonden

Kassebehol dning 31 t 12 2015

Bank 311122015
Salg

Dragtleje

Vask & Rens

Porto
Renter

Varekøb

Bank 311122016

Kassebeholdni311122016 t .

Kasserer: RandiSørensen & Karin Hilleberg

Revisorer: Jørgen Nielsen & Jørgen Larsen.

Bilag gennemgået, bankkonto afstemt og regnskab fundet i orden.

Vetterslev d.11112017
t̂\
t\1l

indtægt

1.558,501

2.050,00

0,00

0,00

3.608,50

udgift

0,

0,

0,

0,

0,

2.050.

I lssq
3.608,
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Dragtforma ndens beretning 2015 I 20L7

Dragtudvalget har ikke haft meget aktivitet det seneste år.

Vi har haft to henvendelse angående udlejning af dragt.

Den ene var til et skole relaterede arrangement, hvilket er grunden til at dragtudvalget ikke vil leje

ud.

Den anden henvendelse var angående et museumsforedrag, men vedkommende ville ikke betale

for lejen, han vil kun låne dragten.

I september fik det nuværende dragtudvalg besked fra Hanne at hun omgående udtrådte af

udvalget, og foreningens dragter skulle afhentes.

Hvilket vi gjorde to dage efter beskeden kom.

Dragterne er nu midlertidigt opmagasineret hos lmpro-Vis i et af deres lokaler.

Dragtudvalget er på nuværende tidspunkt i gang med at undersøge hvilke dragter foreningen har.

Vi arbejder på at bringe orden i dragterne, eftersom flytningen skete i al hast og alting blev lagt i en

tilfældig rækkefølge.

Dragtudvalget vil gerne takke Keld og Randi, for hjælpen med flytningen.


