
Formandens beretning 2018/2019 

Som ny formand og med min første årsberetning betragter jeg generelt denne sæson, som 

værende gået godt. Jeg vil godt takke Brian for hans arbejde forud for min indtræden og for 

overleveringen af diverse informationer, bookinger m.m., som følger sådan et skifte. 

 

Vi har gennem sæsonen afholdt 4 bestyrelsesmøder og et møde med instruktør og musikere, hvor 

vi efterfølgende sammen med repræsentanter fra de forskellige udvalgt, som stødte til, fik en 

frokost for det frivillige arbejder der gøres for foreningen og medlemmerne. Vi har gennem denne 

sæson i bestyrelsen blandt andet arbejdet med at planlægge vores 60 års jubilæum til efteråret. 

Det vil i komme til at høre nærmere om men sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 16. 

november 2019, hvor vi vil holde jubilæet. Foreningen har officielt jubilæum mandag d. 18. 

november 2019. Endvidere er vi i dialog med Hørsholm bibliotek vedr. et foredrag om Hørsholm 

Folkedanserforening. Foredraget vil formenligt blive i november 2019. Vi er også i dialog med 

Hørsholms kommunes Kultur – og fritidsudvalg vedr. kulturdagen, som de forventer, bliver 7. 

september 2019, også det vil i høre nærmere om, hvis det bliver aktuelt. 

 

Før sæsonen startede var instruktør, spillemænd og 16 dansere ude og danse PR-dans søndag d. 2. 

september 2018. 

Den ene opvisning foregik foran Menu ved Kongevejs-Centret i Hørsholm og den anden opvisning 

foregik midt i gågaden ved Hørsholm Midtpunktet. PR-dansen gav desværre ikke flere medlemmer 

til foreningen men vi har dog alligevel fået to medlemmer. De kommer fra andre foreninger. 

 

Til sæson start i september havde vi ikke sat annonce i avisen men vi fik startet godt op alligevel og 

brugte september på trin gennemgang, lette danse og Les Lancier så vi var klar til Høstfest. Dog 

måtte vi aflyse Høstfesten, da der var for få tilmeldte og økonomien derfor ikke kunne bære dette 

arrangement. Bestyrelsen vil da ikke opgive og lægger op til Høstfest igen i den næste sæson.  

 

Det første af i alt to foreningsaften arrangementer blev afviklet i oktober 2018, hvor der var 

sangaften. Vi var ca. 20-25 til stede. Det var hyggeligt som altid og Finn havde igen stået for dejlig 

hjemmebagt kage til vores medbragte kaffe/te.  Anden foreningsaften arrangement skulle have 

været afviklet i februar 2019 men måtte desværre aflyses grundet manglende tilmelding.  

Bestyrelsen har drøftet aflysningerne og, hvordan vi kan sikre os ikke at skulle aflyse i fremtiden. 

Vores bud er, at der skal være forhåndstilmelding med et minimums antal deltager, så ingen er i 

tvivl om, at vi gerne vil afholde vores arrangementer men, at vi også er nødt til at tænke på den 

frivillige arbejdsindsats samt eventuelle økonomi der er forbundet med sådanne arrangementer 

også skal være rentable. 

 

I november afholdte vi vores 59. års fødselsdagslegestue, som vi godt kan være tilfredse med. 

Legestuen var godt besøgt og Helle sørgede for, at vores Les Lancier træning ikke havde været 



forgæves og derfor havde Helle blandt sine danse til denne aften også valgt at have Les Lancier 

med, til stor glæde for alle og specielt dem der var ærgerlige over, at Høstfesten var blevet aflyst.  

 

B&U udvalget havde igen i år arrangeret vores juletræsfest med dans, gløgg og æbleskiver samt 

besøg af julemanden, som blev afviklet lørdag d. 8. december 2018. Det blev igen en succes. Vi var 

40 børn og 70 voksne. Helle kunne desværre ikke lede os gennem juletræsfestens dans men havde 

fået Lissi Madsen til at vikariere. Det var en succes, at Lissi havde planlagt danse, som alle kunne 

være med til (hvilket Helle også altid sørger for) men også, at der til de samme danse blev opdelt i 

børn/voksne, så alle fik noget ud af det og fik danset igennem med stor danselyst og iver. Mange 

børn dansede fra start til slut, hvor flere gæster fortalte at det skyldes, at dansene blev målrettet 

til eksempelvis voksen/store børn kvadrille og børnekvadrille, hvor børnene dansede lidt lettere 

forståelige ture for dem, deres alder taget i betragtning. Mange børn spurgte, hvornår de skulle til 

juletræsdans igen , dejligt. 

 

Nytårsfesten måtte vi flytte fra d. 12. januar til d. 5. januar 2019, da det viste sig, at en forening i 

nærområdet havde planlagt legestue sammen dag. Bestyrelsen ønskede ikke at være medvirkende 

til, at det blev til to små arrangementer og derfor ændrede vi dato. Det fik desværre de 

konsekvenser, at der var nogle af vores egne medlemmer, som desværre ikke kunne deltage i 

vores Nytårsfest d. 5. januar og derfor har vi i bestyrelsen valgt, at vores arrangementer ikke 

flytter dato, da vi hellere vil tage hensyn til egne medlemmer end til eventuelle gæster. Vi var 56 

deltagere incl. musik og instruktør, heraf ca. 14-16 gæster udefra. Festudvalget havde pyntet flot 

op og sørget for en god stemning fra start. Vi havde en dejlig festlig aften med fælles nytårsbuffet 

og efterfølgende legestue.  

 

Sæsonen nærmer sig sin afslutning og det foregik til vores årlige Opvisning og Legestue, som blev 

afholdt lørdag d. 6. april 2019. Vi var 9 par der dansede opvisning og vores mange gæster, ca. 70, 

har rost opvisningen. De syntes den var varieret mellem – på række/danse ud til 3 pars kredse, dog 

var der flere der ønskede der havde været mere rotation, så de kunne se alle dansere. Tak til Helle 

for at lave en varieret koreografi og tak til Martin, Ole, Keld og Torben for at sørge for musikken 

hele aftenen. 

 

Traditionen tro har vi altid en sidste danse aften efter opvisningen og det havde vi også igen i år. Vi 

mødtes kl. 18.00 til fællesspisning af egen medbragt mad onsdag efter opvisningen. Lars havde 

igen sørget for at det var muligt, at købe drikkevarer også en tak til ham, som gennem de sidste 

par sæsoner har sørget for drikkevarerne. 

 

Vi har også i denne sæson sendt opmærksomheder til medlemmer i forbindelse med eksempelvis 

runde fødselsdage og kobberbryllup. Endvidere fik vi lykønsket to jubilar til opvisningen. Det var 

Birgitte med 25 års jubilæum og Brian med 40 års jubilæum. Vi fik indviet Joans og Pias nye 

dragter. Tillykke til alle. 



 

Selvom vi er samlet til Generalforsamlingen i dag og mange måske ser sæsonen som afsluttet, så 

vil jeg lige gøre opmærksom på, at der stadig er gang i foreningens 59. sæson. Husk, der er 

sommerdans onsdag d. 8. maj kl. 19.30 i kantinen på Usserød skole. Endvidere er der træning 

onsdag d. 15. maj for dansere, instruktør og musikere som skal til Venskabsbytræf i Lillehammer i 

Norge i Kr. Himmelfartsferien. I må alle have en rigtig god tur. 

Desuden er vi en del der tager til Landsstævne i Varde i uge 29. Det glæder vi os til og vi håber på 

godt vejr, både for vores skyld men også for arrangørernes skyld.  

 

John og jeg tager til Årsmøde lørdag d. 27. april og der udsendes efterfølgende referat derfra, når 

vi modtager det. 

 

For at sikre mig, at jeg får sagt tak til alle, vil jeg lige en ekstra gang sige tak. 

 

Tak til Ole, Martin og Keld for musikken. Tak til Helle for danse instruktion. Tak til alle der sidder i 

udvalgene og bidrager med hver jeres for at foreningen kan kører. Tak til danserne for at møde 

frem og være med til at skabe de sociale og hyggelige fællesskaber, som dansen er med til at give. 

Jeg vil selvfølgelig også sige et stort tak til bestyrelsen for det arbejder i lægger i jeres opgaver. Tak 

for samarbejdet. 

 

En særlig tak vil jeg sige til Kristen og Tove for altid at donere juletræet til juletræsfesten. 

 

 

Med venlig hilsen 

Pia Bech 
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