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 NYTTIGE DATOER OG TIDER 
Se mulige ændringer på http://www.ringstedfolkedansere.dk → Datoer/Tider 

9. december 18.00 Juleafslutning i Anlægspavillonen 

6.1.2016 19.30 Vi danser igen 

13. januar 19.00 REFs ordinære generalforsamling 

16. januar 10.00 

13.00 

Regionens instruktion i stævnedanse mv. 

Regionens årlige medlems- og valgmøde 

23. jan. 17.30 

19.00 

Fællesspisning af medbragt, indkøbt mad. Anl.pav. 

Dilettantforestilling og legestue. Anlægspavillonen 

24. januar 14.00 Dilettantforestilling, kaffebord og fællessang. Anl.pav. 

3. februar 

evt. 17.feb. 

19.30 REF og Venligboerne arbejder på at arrangere en aften 

med dansk folkedans for immigranter oa. interesserede.  

17. februar - Ingen dans i vinterferien (se dog lige ovenfor tv.) 

23. marts ’16  Sæsonafslutning 
 

 

BESTYRELSE mfl. 
Formand, webmaster John Gravesen 5576 1298 formanden@ringstedfolkedansere.dk   
Næstformand Kjeld Kastrup 5764 3634 nest-fmd@ringstedfolkedansere.dk  

Kasserer Randi Sørensen 5764 3634 kasserer@ringstedfolkedansere.dk  
Kagemester Kirsten Nielsen 5761 3219  

Sekretær Sv.Erik Hilleberg 5764 1055 sekr@ringstedfolkedansere.dk 

Dragtudvalg, formand Hanne Gravesen 5576 1298 dragtudvalget@ringstedfolkedansere.dk  
Dragtudvalg, kasserer Karin Hilleberg 5764 1055  

Fanebærer Henning Nielsen 5761 3219  

Betalinger Kontant til kassereren eller  

via netbank til konto 2520  6277852975  
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JULEAFSLUTNING 2015 
 

 Juleafslutningen forløber som de foregående år. Vi møder kl. 18, 

hver medbringende en gave til lotteriet. Så skal vi spise medbragt, 

indkøbt mad, som man selv kan udvælge sig. Medbring også service, 

bestik, glas, kopper, sidetallerkner mv. 

 Vi skal naturligvis danse, først om Pouls juletræ, så noget folkedans 

– og sidst på aftenen giver REF kaffe/the, hvortil Kirsten har bagt noget 

godt. 

 Vi slutter til normal tid med ønsket om en glædelig jul, et godt nytår 

og på gensyn til mange gode timer sammen i det nye år. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen  
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GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13.1.2016 KL. 19.00 

i Anlægspavillonen, Tvær Allé 5, Ringsted 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling med følgende 

dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning for 2015 fremlægges til godkendelse 

3. Det reviderede regnskab for 2015 fremlægges til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Valg i henhold til gældende love 

For en periode på 2 år vælges: 

To bestyrelsesmedlemmer: På valg er Kirsten Nielsen og 

Kjeld Kastrup. 

En revisor udenfor bestyrelsen: På valg er Poul Nielsen. 

For en periode på 1 år vælges: 

Et bestyrelsesmedlem (suppleringsvalg, da John G. udtræder 

af bestyrelsen) 

To bestyrelsessuppleanter: På valg er Henning Nielsen 

En revisorsuppleant udenfor bestyrelsen: På valg er Jørgen 

Nielsen 

En fanebærer: På valg er Henning Nielsen 

En fanebærer-stedfortræder: På valg er Svend Erik Hilleberg 

6. Dragtudvalg 

6.1 Dragtudvalgets beretning for 2015 fremlægges til 

godkendelse 

6.2 Dragtfondens reviderede regnskab for 2015 fremlægges til 

godkendelse 

6.3 Indkomne forslag. 

6.4 Valg for 2 år af op mod 2 medlemmer: På valg er Karin 

Hilleberg 

7. Evt.:  

 

 Forslag til behandling på generalforsamlingens pkt. 4 og 6.3 skal 

være foreningens formand i hænde mindst 3 dage - lovforslag dog mindst 

3 uger - før generalforsamlingen. REFs love kan ses på hjemmesiden. 

 Husk at medbringe kaffekop og sidetallerken, samt alt til fælles-

spisningen kl. 18, herunder indkøbt mad. 
  
 

GAVEKORT TIL FOLKEDANS 

 Kender du nogen, som gerne vil prøve at være med til folkedans, 

tilbyder REF dig at købe et gavekort til 100 kr. for 4 aftner, 425 kr. for ½ 

sæson incl. medlemskort og 700 kr. for hele næste sæson incl. medlems-

kort. Gavekortene kan bestilles hos kasserer Randi. 

 

 

BESTYRELSESMØDE 

 Bestyrelsen har afholdt møde med bla. følgende punkter: 

 Evaluering af sæsonstart og Lancieraften. 

 Planlægning af kommende arrangementer og generalforsamling 

 Mens Hanne og Poul er på vinterferie arbejder vi på onsdag den 3. 

februar at arrangere åbent hus for immigranter oa. interesserede, 

arrangeret efter ide af og i samarbejde med ”Venligboerne” 

 

 

DILETTANTFORESTILLINGER 

 Endnu en gang lykkedes det at skaffe spillere til at øve og opføre et 

lystspil - denne gang ”Greven ud af luften” af Ivan Wagnholt.  

 Vi har fundet et godt stykke med mange forviklinger og morskab i 

spil og replikker, så glæd jer til at se det: 

 Lørdag den 23. januar kl. 19, hvor der forud er fællesspisning af 

medbragt, indkøbt mad i havestuen fra kl. 17.30 - og efterfølgende 

kaffebord og legestue 

 Søndag den 24. januar kl. 14 med efterfølgende kaffebord og 

fællessang 

 

 Der kommer mere om stykket på REFs hjemmeside. Efter premieren 

plejer der at komme friske billeder på hjemmesiden. 

 Der erindres også om, at REFs medlemmer kan låne DVD’er med 

næsten alle tidligere forestillinger - se hjemmesiden.  


