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Hørsholm Folkedanserforenings Års Rapport 2014 – 2015. 

 
Før starten af den nye sæson i september 2014 skete følgende: 

 

Generalforsamling d.30.04.14. 

 

Der mødte 24 medlemmer op i Kantinen på Usserød skole, og Per Petersen blev valgt som dirigent, og 

han holdt god ro og orden.  

Formanden aflagde beretning om sæsonen,samt for Årsmødet 2014, der næste gang kun skal foregå på 

1 dag. John aflagde rapport om Regnskabet. 

Beretning og Regnskab blev godkendt. 

Der blev vedtaget en mindre kontingent forhøjelse, og B&U udvalget blev aktiveret til Juletræsfesten. 

Se valg af personer på hjemmesiden.  

 

Mandag d. 05.05.14 havde vi bestyrelsesmøde hvor vi konstitueede bestyrelsen. 

 

Der var sommerdans onsdag d.07.05.14. 

 

Onsdag d.04.06.14  var der sommerdans 

 

Torsdag d.05.06.14. 

Tove og Kresten havde Diamant Bryllup der blev fejret med musik ,sang og morgenkaffe af 

Bogmester, familie, venner og mange folkedansere. Det var en herlig dag. Der var avisomtale med 

billede af dem. Foreningen gav et par flasker og ønskede dem også tillykke i Trin og Toner.  

De holdt efterfølgende d. 09.06.14 en mere privat frokost i Cafe Sneppen hvor familie, venner og 

folkedansere var inviteret. 

 

Vi mistede Toben Frederiksen d.09.06.14 efter længere tids sygdom. Han blev begravet i stilhed efter 

eget ønske, og John skrev en fin nekrolog i Ugeavisen om Toben og hans virke i foreningen.    

Der var senere urne nedsættelse med efterfølgende frokost på Cafe Sneppen, hvor en del folkedanser 

venner også deltog. 

 

Lørdag. d. 14.06.14.   

Skovturen blev i år holdt I „Rusland“. hvor vi besøgte Rudolph Tegners museum, gik en runde i den 

smukke natur, hvorefter den medbragte frokost kunne nydes ved borde og bænke i cafeen ved siden af 

museet, når man blot købte drikevarerne der. Vi sluttede med at mødes i Kantinen på Usserød Skole til 

Italiensk pølsebord eller Pizza, der blev hentet, og bagefter var der lidt dans.. Desværre var der ikke så 

mange der deltog, men det blev en hyggelig dag.   

 

D.16.06.14 fik foreningen en sød sommerhilsen fra tidligere danseleder Flemming og hans familie, 

med fine billeder af deres nye hjem i Sverige. Maj – Britt og Mathilde skrev også og fortalte om deres 

nye liv med svenske venner. 

Herfra sendte jeg så et brev med hilsen fra os alle. 

 

d.20.06.14 fyldte John Svendsen 80 år og fik et par flasker fra foreningen. 

  

Søndag d..22.07.14 var der træning til Landstævnet i Frederikshavn kl. 10 – 17.30. 
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Søndag d. 13.07 – 19.07.14 tog en del af danserne til Landsstævnet i Frederikshavn hvor vi lå i telt. 

Starten var lidt våd, men ellers var der mange gode oplevelser med dans og ture i det smukke område.. 

Som et nyt indslag var der fælles spisning med spydstegt gris, og det var der rigtig mange foreninger 

der havde meldt sig til. Vi var heldige at vejret var godt, da det foregik udendørs. 

 

Line( Bodil og Fritz´s datter) og Peter holdt blev gift på Fyn d. 09.08.2014 og fik en hilsen, gave  og 

tillykke fra foeningen.Line er stadig mangeårig passiv medlem. Hun har tidligere spillet i 

foreningen.De sendte os efterfølgende tak og fine billeder fra dagen, der havde været festlig med 

familie, mange venner, folkedansre  og musikere.  

 

Mandag d. 18.08.14 havde Bestyrelsen møde med Udvalg og vi aftalte  planen for den næste sæson. 

 

Lørdag d.23.08.14. 

Vi deltog i Hørsholm Kulturdag på Ridebanen kl. 12 på plænen med en halv times  opvisning med 2 

kvadriller., Heldigvis i tørvejr, for vejret var ikke så stabilt. Vi stod på skiftehold i en pavillion fra 

kl.11 -15 med foldere og video som John havde sat op. Der kom desværre ikke så mange til standen. 

 

d.25.08.14. Vi øvede danse program til Frilandsmuseet. 

 

Søndag d. 31.08.14. Skovtur og opvisningpå Ftilandsmuseet. 

Dette arrangement blev aflyst på grund af hel dags regn. Nogle troede der ville blive givet  tlf. besked 

om aflysning, og fik ikke set mailen der var sendt om morgenen. Vi var defor flere der mødte op i 

dragter. Der var lige et ophold i regnen kl.10. Vi gik ind og tog så lidt kaffe og chokolade inden vi gik 

en runde og fremviste dragterne, hvoefter vi spiste den medbragte frokost inden det blev for vådt igen. 

 

Sæsonen startede onsdag d. 03.09.14, på samme måde som sidste sæson med tilbud om at komme og 

se hvad folkedans er de 5 første onsdage i sæsonen for30 kr / gang eller 125 for alle. Blev man derefte 

medlem indgik betalingen i kontingentet. Avis annoncen og omtalen giver enkelte medlemmer hvert 

år, medens omdeling af foldere i området ikke gav en eneste. 

 

Torsdag d. 04.09.14 Vi var en kvadrille der dansede på ElseMariehjemmet kl.13 – 14.. Ole ledede 

dansen og Martin og Keld spillede. På hjemmet var de lidt forsinkede med deres frokost, så vi fik 

kaffen inden dansen ude på deres terrasse i solskin. De var som tidligere meget glade for at se os.  

 

Ugen d.12. - 21.09.14 var der Aktiv Senior uge i Hørsholm som Frivilligcenter &Selvhjælp stod for. 

De havde kontaktet foreningen d.22.06.14 og forespurgt om vi evt. kunne danse 2 steder på plejehjem 

et fælles aftalt tidspunkt. De stod for aftale med pleje-og-aktivitetscenttre, annoncering, koordinering 

og udgiften til leder og spillemænd. Dette kunne gennemføres for nogle af kommunens midler fra 

ældrepuljen. 

Det blev så vores Pr. opvisning også, da der var opgravning af gågaden, så vi ikke kunne opvise der.   

Vi aftalte Lørdag d.13.09.14 kl.11 -12 og kl.14- 15, og det blev så på Breelteparkens Plejehjem  og 

efter en pause med henholsvis sandwich og drikkelse eller bytur, dansede vi så i ÅdalsparkenCenter, 

idet der ikke var plads og mulighed for at opvise på andre plejehjem. Desværre var der ikke mange der 

så på os i Centeret, men der blev taget fine billeder af en fotograf bestilt fra kommunen. Billederne 

blev efterfølgende sendt til os. Helle ledede og Martin, Keld og Ole spillede. 

 

Den 15.09.14 havde vi Bestyrelsesmøde. 

. 

Onsdag d. 1. okt. Der var træning til Les Lanciers. 
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Lørdag d. 04.10.14  kl.18.00 

Høstfest med Les Lanciers kl. 18 med buffet  på Usserød Skole i Kantinen med gæster og os selv. 

 Der var fint fremmøde, ca. 59 deltagere. John havde bestilt buffet hos en slagter  til rimelig pris, og 

det var rigtig godt og rigeligt. Irene og John stod for kaffe brygning, og de modtog maden mellem kl. 

15 – 16 og de tog også alle kasser og fade med tilbage efter festen. Festudvalget flyttede borde og 

dækkede op, og havde nogle gode sange med.. Svend Erik passede som vanligt salg af øl og vand, og 

Birgitte havde fint lotteri med. John havde lavet  flot sanghefte. Der var eksta musikere denne aften og 

Helle ledede dansen, og der var god stemning og danselyst til ca.kl.11, hvor alle var trætte. Derefter 

var der oprydning med god hjælp. 

 

Foreningsaftensudvalget stod for sangaften onsdag. d.15.10.14 kl .19.30, med 33 deltgere. 

Vi havde en hyggelig aften og fik et sanghæfte med et varieret sangprogram, som Ghita og Irene havde 

sammensat Vi nåede lige at synge dem alle, inden aften var slut. Hanne og Martin spillede.til. 

. 

Mandag d. 27.10.14   

Lone Mørck Larson stod for at arrangere Høstfest på Birkebo Plejecenter hvor en kvadrille fra 

Hørsholm Folkedansere skulle give opvisning kl. 15 og blive der til kl. 17. Plejehjems beboerne ville 

optræde for os, og der var kaffe, portvin og bondepiger med slør (æblekage)  til alle. Der var også en 

pianist og et orkester til at underholde, og bagefter var der tid til fælles dans hvor plejere ,rullestole og 

demente dansede sammen med os, og musikerne spillede sammen. Lokalet var flot pyntet op med hø 

baller og blomster. Helle ledede og Martin, Keld og Ole spillede. 

Vi har efterfølgende fået billeder og avis udklip fra dagen af Lone.  

 

Den 03.11.14 havde vi Betyrelsesmøde. 

 

Ellen fyldte.85 år d.13.11.14 og fik tillykke og et par flasker fra foreningen. 

 

Lørdag d.15.11.14  

Vi havde vores Legestue.og der kom rigtig mange udefra.Vi havde kaffe , boller og lagkager nok. Der 

var70 deltagere og danselysen var stor.Helle ledede dansen, og vi havde ekstra musiker med ud over 

vores egne. Der var også en enkelt musiker Arne, der gerne vil spille med uden betaling. 

 

Fredag d.21.11.14 arrangerede Foreningsaftensudvalget Filmaften med fælles spisning kl.18 på 

Kammerrådensvej. John viste sine videoer fra Landsdtævnet i Frederikshavn og fra vores opvisning, 

og det er jo altid sjovt at gense de gode oplevelser.  

 

Søndag d. 30.11.14 blev der lavet dekorationer til Juletræsfesten. Flere af foreningens medlemmer fik 

nogle hyggelige timer med ler, gran,og dekorationer. Kresten og Tove bød på kaffe, brød og en lille en, 

samt alt det gran af forslellig  art, man skulle bruge. til dekorarionerne.  

. 

Juletræsfesten holdt vi d. 03.12.14 kl. 18.45 – ca.21.30 med 73 deltagere. 

 Det var i år Børne og Ungdoms udvalget der stod for planlægning af aftenen, godteposer, juleboller og 

honninghjerter. Der var hjælp fra bestyrelsen og medlemmer til opdækning og pyntning af det flotte 

juletræ, som Kresten og Tove sponsorerede igen i år. Keld var julemand, og Trine som skulle have 

været nissemor, måtte melde afbud p.g.af halsbetændelse. Helle tog over i stedet, og ledede også 

meget dans i aftenens løb. Hun havde også lavet lotteriet, og det hele var vellykket. B&U må meget 

gerne fortsætte medat stå for juletræsfesten  i  næste sæson. 

 

Sidste danseaften i 2014 var onsdag.d. 10.12.14 
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Vi startede igen onsdag d.07.01.15. 

 

LDH Region Hovedstaden afholdt medlemsmøde og valg søndag d. 25.01.15 kl. 13 – 18. i Farum på 

Stavnsholtvej 168..Formandens beretning og Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden 

ligesom referatetet.. Leif Madsen, Tage G. og Brian F.Johansen, der var på valg, blev genvalgt. Vores 

forening var representeret.af mig og Helle, foruden 3 af  bestyrelses medlemmerne. 

 

Vi havde bestyrelsesmøde d. 26.01.15. Vi har endnu ikke fået materiale fra Leksand, men tilmeldinger 

og bustransport har John og Brian styr på. 

 

Nytårsfesten blev afholdt d.31.01.15 kl. 18.00  med 41 deltagere  

 Man havde hver især  en ret med til fælles buffet, og festudvalget havde pyntet op med balloner, 

serpentiner, servietter og med  knaldbomber, som Ghita og Finn forærede foreningen.Der var præmie 

til den fineste nytårs hat eller anden udklædning, og denne gang fik Preben 1. præmie for sin 

bowlerhat med lys i, og Birgitte 2. præmie for mus på loftet, (de sad på hendes hoved) Det var børnene 

der valgte vinderen. Det blev en festlig aften og en god  start på 2015. 

 

Norsk Pols Kursus havde foreningssudvalget arrangeret d. 11.02 med Frøberg orkester og Henrik og 

Tove som danse instruktør. Stor var forskrækkelsen da det viste sig at Usserød skole var totalt låst, så 

vi ikke kunne komme ind  overhovedet. Pedel og Runner var ikke til at få fat i, det var jo i vinterferien, 

og derfor kan vi heller ikke søge om at komme ind. Vi har dog altid før, efter tidligere  aftale med 

pedel, kunne komme ind i ferier, men i 2015 er det lavet om uden vi vidste det Så vi stod med gæster 

og musik og var nød til at aflyse, efter Finn og Ghita var kørt op i Centeret og forespurgt om vi evt. 

kunne være der. Vi kunne kun komme ind på Biblioteket på lånekort, og det fravalgte vi for ikke at 

give foreningen et dårligt ry. Dem der havde lyst, blev så inviteret til at få en hyggeaften  hjemme hos 

Tove G. Finn havde øl og chokolade med, og jeg havde brød og ost med, så aftenen var ikke helt 

spildt. Nogle ville hellere hjem, bla.a. musikken, men de ville gerne komme igen, og de tog ikke noget 

for ulejligheden. Vi aftalte at lægge lidt på deres løn, når vi fik fundet en ny dato til kursus senere. 

 

Jeg fik talt med Pedellen efter vinterferien, og han var ked af fejlen, vi skulle kunne komme ind, men 

ikke i Kantinen. Fremover er alt låst af i ferier, og vi må aftale med ham om at komme ind i Kantinen. 

 

Onsdag d. 18.02.15 blev Leif 70 år og gav portvin og slik i pausen til vores øveaften. Han blev ønsket 

Tillykke med et par flasker fra foreningen. 

 

Region Hovedstaden afholdt kursus for spillemænd fra kl. 13.30 – 18 og derefter Regionslegestue med 

fejring af Leifs 70 års fødselsdag lørdag d. 21.02.15  19.30 -23.15 i Rødovre.  I kaffepausen kl. 21 var 

der dans af en gruppe der gav en opvisnig for at ønske Leif tillykke med hans 70 årsfødselsdag. Leif 

gav  kaffe og lagkage 

 

Mandag d. 23.02.15 deltog jeg i møde med Frivillig Fredag. kl.17-19 på Selmersbo. Vi kan ikke bruge 

Kammerådensvej mere da det er nedlagt. F.F. bliver anderledes end de andre år, måske med foredrag 

eller andet som man gerne ville have input om.Man ville ikke konkurrere med Hørsholm Kultur dag. 

Der er meget focus på frivillig deltagelse til kommunens svage grupper. Der er ikke så meget for os at 

gøre  i de planer, men de ved vi kan komme og danse, hvis der er penge til musik og danseleder.  

 

Søhdag d.15.03.15 holdt vi bestyrelsesmøde med leder og spillemænd, og fik lagt datoer for næste 

sæson. Efter aftale med Helle lægger vi opvisnig så der kan blive træning mere end 1 gang.Til april 

Opvisningen var  påsken i vejen til at træne det endelige program, så der kun var onsdagen  inden til at 

træne i. Dette krævede at man skulle møde op, ellers kunne man ikke være med 
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Vi fik sagt at vi var glade for samarbejdet, Vi har fået mulighed for at få Hanne Bøgh som spillemand i 

næste sæson, på et tidspunkt hvor Søborg folkedansre får skaffet sig en ny spillemand. Hun er dog til 

rådighed til vores legestuer og ekstra arrangementer 

 

Onsdag. d.08.04.15 træning til Opvisningen. 

 

Lørdag d. 11.04.15 Holdt vi vores Opvisning ogLegestue. Helle havde lavet et spændende program, og 

vi var 3 kvadriller. Flere fortalte at det så godt ud.Vi blev rigtig mange, ca 90 ialt, og der var fin danse 

lyst. Vi havde denne aften Martin,Keld, Hanne og Kirsten Wamberg til at spille samt frivillig spillere 

Ole, Arne og Torben Wambeg der ikke blev aflønnet. Det var et flot orkester. Som altid havde 

foreningens medlemmer lavet flotte lagkager og dejlige boller til kaffe pausen, og Irene var 

kaffebrygger. Birgitte var rigtg hurtig med lotteri udtrækningen, og det var en god ide.. 

 

Onsdag d. 15.04.15 sluttede danse sæsonen med fællesspisning kl. 18. Vi fik sagt stor tak til leder og 

musik for en god sæsonen med en lille present. Ole, der ikke er lønnet, fik at gavekort og lidt øl, idet 

han altid stiller villigt op til det vi arrangerer og til øve aftenerne. 

  

Lørdag d. 18.04.15 Årsmødet på kun en dag blev holdt  på konferencecenteret „Huset“  i Midelfart. 

Reg. havde arrangeret fælles bus dertil. John, Brian, Helle og Leif deltog. 

 

Onsdag d. 22.04.15. Træning til opvisning  til vores venskabsby træf i Leksand og fælles dansene. 

 

Regionens opfordring til at deltage i dans i Tivoli søndag d.26.04,15 blev aflyst på grund af for få 

tilmeldte grupper.. 

 

Fredag d. 24.04.15 afholdt vi Norsk Pols Kursus. Desværre var der ikke så mange der kom, så vi fik et 

stort underskud. Det var ellers godt med 6 Frøberg musikere, og Henrik og Tove trænede os rigtig godt 

i de svære trin, så os der mødte op, fik en god aften  

 

Vi holder Generakforsamling onsdag. d. 29.04.15. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for et meget virksomt og godt samarbejde,Og kassereren for at holde 

styr på regnskaberne samt hans gode evner til at lave foldere og invitationer,og til at optage videoer af 

de mange oplevelser. 

Tak  til  alle udvalgene for deres store arbejde. 

 

Også en stor tak til Svend Erik for at sætte højtalere op og passe øl og vand til vores fester, til Tove og 

Kresten som altid er klar til at levere gran og træ og til Anne og Poul der flytter bode og stole inden 

dansen, og hjælperne som sætter det på plads igen. 

Stor tak til medlemmerne for denne sæson. 

 

Jeg håber vi får en ny god sæson i 2015 – 2016 med mange oplevelser og danselyst, og ser frem til 

vores  Venskabsbytræf i Leksand d. 14.- 17. maj og til Nordlek i Viborg..   

. 

Runde og halvrunde fødselsdage der ikke er nævnt ovenfor: 

 

Finn blev 50 år d.17.05.14. 

Alice blev 75 år d.01.09.14 

Hanne T.Koudal blev 60 ård.16.10.14 

Line G.H. blev 40 år d.24.10.14. 



[6] 

 

 
 

Torben S.Jensen blev 40 år d.23.11.14 

Otto M. blev 60 år d. 22.1.14 

 

De fik alle et par flasker og tillykke fra foreningen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 Birgit Tønnesen 

Hørsholm Folkedanserforening 
 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                        


