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Hørsholm Folkedanserforenings Års rapport for 2013  -  2014. 

 

Inden vi begyndte vores ny sæson i september 2013 skete der følgende: 

Generalforsamling d.15.05.13: 

Der mødte 26 medlemmer op på Kammerrådensvej. Leif Madsen blev valgt som dirigent og sørgede for god 

ro og orden. Formanden aflagde beretning for sæsonen, og John aflagde rapport om Regnskabet, 

Regionsmødet og om Årsmødet med LDF. Brian er blevet valgt ind regionsbestyrelsen. Grundet nedgang i 

medlemstallet steg kontingentet til LDF til 135 kr. og julekalenderen til 30 kr. Det blev derfor vedtaget at 

vores årskontingent blev forhøjet til 1100kr, og til 600 kr. halv årligt.  

Finn og Camilla blev valgt som suppleanter, Helle valgt til B&U og Tove G. valgt ad hoc til festudvalget. 

Beretning og Regnskab blev godkendt. Der var forslag fra Tove G. om bedre tilrettelagt samarbejde så man 

vidste hvem der havde hvilke opgaver næste gang vi skal have gæster. 

Vi snakkede om det vellykkede Venskabsbytræf, takkede for al hjælpen, og mindedes d.9.05 – 12.05.13 

med stor glæde. Selvom Hørsholm Kommune gav tilskud fik vi et underskud på 10.000kr som må tages af 

henlagte midler og ny indtjening, men det var det værd. Det var især besøget hos Hørsholms Borgmester 

Morten Slotved, hvor vi blev fint beværtet, der begejstrede dansere fra Leksand, Oulainen, Lillehammer og 

os selv, ligesom turen til Frilandsmuseet, tur med Veterantog og Nordisk Legestue i Kantinen på Usserød 

Skole også var en stor oplevelse. Det var flot vi kunne låne Usserød skole til overnatning for en stor del af 

de tilmeldte, og skolens Pedel Claus Rasmussen var meget hjælpsom både før og efter. 

Efterfølgende er der kommet billede af besøget hos Borgmesteren i Hørsholms Årbog 2013 s.49. 

Mandag d. 27.05.13 havde bestyrelsen møde hvor vi konstituerede bestyrelsen, og evaluerede 

venskabsbytræffet. 

Vi havde sommerdans d. 12.06.13. 

Vi deltog med 2 kvadriller i Dansk Mølledag d.16.06.13 kl.13, og trods lidt dårligt vejr gik det alligevel. Vi fik 

også danset lidt med publikum imellem bygerne. 

En del af Hørsholms folkedansere deltog i Landsstævnet i Hundested d.15.-19.juli 2013 med gode udflugter, 

opvisninger og dans hver aften. Vi hyggede os i fællesteltet, der trods ret kraftig vind blev stående.   Nogle 

stropper blev revet over, men det var småting i forhold til ham, der fik sit telt total væltet og revet itu ved 

siden af os. Stævnet var vellykket trods lidt få toilet vogne, og en hvis spredning i området af vores telte og 

campingvogne. 

Onsdag d. 20.08.13 træning til vores skovtur på Frilandsmuseet. Helle havde lavet en fin opvisning til os. 

Søndag d..25.08.13 Skovtur med dans i folke- dragter på Frilandsmuseet. Vi var heldige at der kun kom lidt 

småregn i kort tid, så vi spiste frokosten i fint vejr. Det var en rigtig god dag, hvor vi også var sammen med 
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mange andre foreninger, der, som vi, også gav opvisning. Det var Regionen der havde arrangeret dansens 

dag på Frilandsmuseet, og den gav efterfølgende et tilskud til musik og leder. 

Fredag d. 27.09.13 blev aflyst ligesom vi ikke havde Pr. opvisning i starten af sæsonen. Årsagen var at 

Hørsholms hovedgade var gravet op, så vi kunne ikke være nogen steder. 

Bestyrelsesmøde og møde med udvalg og Helle d.02.09.13. Helle foreslog vi kunne lave 5 onsdage for 

125kr.-eller30/gang til nye personer, der så fik trukket beløbet fra kontingentet efterfølgende, hvis de blev 

medlemmer. Det var en god ide viste det sig. 

Onsdag. d.04.09.13 sæsonstart med yderligere fire onsdage til at lære evt. nye medlemmer op, og hvor 

sidste gang var træning af Lanciers 

Torsdag d.26.09.13 kl. 13 dansede en kvadrille opvisning på ElseMarie- hjemmet i Humlebæk. Vi fik kaffe 

med lidt småkage til og dansede lidt med de ældre og personalet. Atter i år var de rigtig glade for at se os 

og de fine dragter. 

Lørdag d. 05.10.13 Høstfest med Les Lanciers. Vi havde fælles buffet, og denne gang var invitationen lagt ud 

til andre foreninger også, og det gav lidt flere gæster. Vi var 48 i alt og havde en god og danse glad fest, 

med god ledelse og musik. 

Mandag d. 14.10.13 kl.14 var flere medlemmer mødt op til” Liese”s Bisættelse fra Egedal Kirke for at ære 

hendes minde. Liese har været medlem i 20 år hos os, men også danset tidligere. Birgitte og familien bød 

efterfølgende på kaffe. Der var mange der ville sige et sidste farvel og som havde kendt Liese et langt liv. 

Hun nåede at blive 85 år. Det var en meget smuk ceremoni.  

 Onsdag d.16.10.13havde foreningsaftensudvakget arrangeret en sangaften hvor Hanne og Martin spillede 

og vi sang i Kantinen på Usserød Skole. Man havde haft mulighed for at ønske hvilke sange der skule 

synges, med sidste frist d.09.10.13 så musikken var forberedt. Det var rigtigt godt, og vi havde en hyggelig 

aften, og med gæster var vi 46 i alt. 

Fredag d. 08.11.13 holdt Foreningsaftensudvalget Filmaften med spisning kl. 18 i store rum på 

Kammerrådensvej. John havde igen optaget Landsstævnet i Hundested flot på video, og ligeledes vores 

Venskabsbytræf til stor glæde og genoplevelse for dem der var mødt op. Stor tak til John og udvalget. 

Mandag d. 02.11.13 var der bestyrelsesmøde. 

Lørdag d. 16.11.13 havde vi Efterårs Legestue. Der var 73 med, og vi fik danset og drukket kaffe med boller 

og lagkage. Det var lige inden vi skulle have haft pulver kaffe, da vores kaffemaskines sikring var hoppet ud 

uden vi havde opdaget det. Gammel kaffemaskine blev hentet op og sat til foruden vandkoger, og så røg 

skolens sikringer! Heldigvis ved vi hvor relæet sidder, så det lykkedes i sidste øjeblik at få lavet kaffe nok 

uden pulver løsning. Gæsterne mærkede nok ikke noget, og vi havde fin aften og lotteri bagefter.  

Mandag. d.02.12.13 kl. 19.00 blev der lavet jule dekorationer hos Tove og Kresten, der både byder på kaffe 

og flere slags gran og bær pynt til arbejdet. John skaffer lys, ler o.a. pynt, og Barfods børnebørn havde lavet 

træ brikker klar, og de hjalp også med dekorationer sammen med Brians børn. Vi syntes de blev fine igen i 

år. 
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Tirsdag d.03.12.13 Anne og jeg fyldte godteposerne til juletræsfesten.  

Onsdag d. 04.12.13 blev Juletræsfesten holdt kl. 18.30. Som de andre år har Kresten og Tove doneret et flot 

juletræ. Kl.17 går vi i gang med t pynte træ og dække op, og vi nåede som vanligt at blive færdig til 

gæsterne kom.  Træet blev meget smukt. Trine var nisse mor og Keld julemand, og de går rundt om træet 

og synger julesange og sangleje. Det klarer de flot. Helle tog over, og hun ledede børnedanse inden vi fik 

kaffe, så  det lykkedes at vente lidt længere inden godteposerne blev delt ud denne gang. Efter kaffen var 

der dans igen med Helle, og mange deltog.  Lotteriet var også fint, og dekorationerne blev loddet væk. Der 

var 35 voksne, 24 børn og 14 gæster med.  

Stor tak til alle der hjalp med før og efter og til Tove og Kresten. 

Onsdag d. 11.12.13 var sidste danse aften inden juleferien. 

Onsdag d. 08.01.14 startede dansen igen. 

Lørdag d. 11.01 14 holdt vi Nytårsfest med balloner, serpentiner og fælles buffet.  Flere havde sjove og fine 

hatte på. Lotteriet blev også trukket, og vi fik danset herligt. En god start på det nye år. Vi var 41 i alt med 

børn og voksne. 

Vi havde bestyrelsesmøde d.27.01.14. 

Ghita og Finn holdt åbent hus med morgenkaffe d. 11.02.14 kl. 8 i anledning af deres Kobberbryllup. Hele 

huset var dækket op, og der blev sunget og ønsket tillykke foran den fint pyntede halve æresport. 

Onsdag d. 12.02.14 holdt Foreningaftensudvalget Irsk Folkedanse aften med Ane Luise fra København på 

Usserød Skole i Kantinen. Hun har været hos os før, og hun fik denne gang lært os et nyt set. Invitationen 

var sendt ud til andre foreninger, og der var da nogle med udefra. 

Vi havde bestyrelsesmøded.24.02.14. 

Fredag d.14.03.14 Bestyrelsesmøde og Møde med leder og spillemænd med tilrettelæggelse af næste 

sæson på Kammerrådensvej. 

Anne inviterede til ost og vin d.02.04.14  efter dansen hjemme hos hende i anledning af hendes 70 års 

fødselsdag og blev ønsket tillykke. 

Lørdag d.05.04.14 holdt vi Opvisning og Legestue i kantinen p Usserød Skole. Helle havde lavet et fint 

program til os, og vi var 4 kvadriller. Rigtigt flot. Det gik fint, og Rikke, Maria og Poul blev løftet efter 

opvisningen, fordi de havde fået nye dragter, som de havde på for første gang. I kaffepausen fik Svend Erik 

og Lilly overrakt diplom og blomster / vin i anledning af deres 25 års jubilæum. Astrid havde også 25 års 

jubilæum men kunne ikke komme. Ghita modtog diplom og blomst på hendes vegne. Dansen fortsatte 

lystigt, og der var da også gæster udefra. Vi var i alt ca. 73. Kaffemaskinen drillede igen, så nu skal den til 

eftersyn. Fritz reddede kaffebrygningen ved at holde sikringen i bunden inde under det meste af 

brygningen, også medens vi dansede opvisning. Stor tak til Fritz. 

Onsdag d. 09.04 14 var sidste danseaften, og vi spiste sammen kl. 18. Det viste sig at LOF havde Kantinen 

kl.19, så vi måtte flytte til mellemgangen og danse. Musik og Leder fik hver en flaske spiritus, for at vise at vi 
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værdsætter dem, og som tak for sæsonen. Jeg beklager at vi måtte flytte, men jeg havde overset denne 

dato i bestillingen af lokaler juni 2013, hvor det har stået, at vi ikke kunne få denne dag. Så undskyld til alle. 

Jeg har også sendt en undskyldning til LOF og Pedel, der begge tog det pænt, og syntes vi klarede det i 

fordragelighed.  

Der var LDF´s  Årsmøde  d.26. – 27. april i Bredstrup. Helle og jeg deltog. Referat følger.  

Generalforsamling d.30.04.14 på Usserød Skole. 

I denne sæson har vi ønsket hjertelig tillykke til: 

Esther Rasmussen der blev 90 år i nov.2013. Flere medlemmer var mødt op til morgen kaffebord.  

Hanne Frederiksen der blev75 år i december 2013 

Lone Mørck Larsen blev 60 år i januar 2014. Der blev serveret vin og godter på danseaftenen efter. 

Anne Vauvert der blev 70 år i April  2014. Der blev delt vin og kringle ud på danseaftenen, der jo var selve 

dagen, og efterfølgende var der invitation til ost og vin hjemme hos Anne efter dansen. 

De aktive medlemmer får 2 flasker vin og passive får 1 flaske i anledning af de runde og halv runde dage. 

Mange tak til Helle og musikerne Martin, Keld og Ole som vi slet ikke kan undvære.  

Tak til Birgitte for lotteriet, og tak til Festudvalg og Foreningsaftensudvalget for deres arbejde i sæsonen. 

Jeg vil slutte med at takke bestyrelsen for deres arbejde, John i særdeleshed for Regnskab og Video 

optagelser, alle for det store arbejde med det nordiske Venskabsbytræf samt medlemmerne for deres 

deltagelse og hjælp ved træffet og ved foreningens aktiviteter. 

Jeg håber det bliver en god og spændende sæson 2014 – 2015 og glæder mig til skovtur d.14.06. og 

Landsstævne i Frederikshavn i juli. 

Med venlig hilsen 

Birgit Tønnesen, Hørsholm Folkedanserforening. 


