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Hørsholm Folkedanseforenings Års Rapport 2015 – 2016. 
 
Før starten af den nye sæson i september2015 foregik der følgende: 
 
Generalforsamling d.29.04.15. 
Den blev holdt på Usserød skole og der var 22 medl. der mødte op. 
Per Pedersen var som sidste år en god dirigent. 
Formandens beretning og Kassererens beretning blev godkendt. 
Beretning fra årsmødet holdt Brian. 
 Bestyrelsens medl. der var på valg, var villige til at fortsætte, og Suppleant Alice gik af, og Pia blev valgt ind. 
I foreningsudvalget gik Anne V. Tove P. og Preben S. ud og Finn og Birgitte blev valgt ind. 
I dragtudvalget kom Birgitte ind i stedet for Ellen. 
Der blev foreslået at Årsberetningen blev sendt ud før Generelforsamlingen, så at medlemmerne kunne 
læse den inden, og vi dermed kunne komme hurtigere igennem punkterne. 
 
Tirsdag d. 05.05.215 havde vi bestyrelsesmøde hvor vi konstituerede bestyrelsen. Alice fik tak for den tid 
hun har været suppleant. Vi meldte os ind i Klub Danmark for at få tilskud ved køb i særlige forretninger der 
var tilsluttet dette. 
Landsforeningen har ændret navn fra LDF til FD altså Folkedans Danmark. 
 
Onsdag d. 06.05.215 havde vi sommerdans i mellemgangen og trænede til Leksand. 
 
Søndag d. 10.05.15 kl.13.00 -16.30 holdt Regionen danse træning til Nordlek i Brønshøj Sportshal med Helle 
som leder. 
 
Turen til Leksand i bus d. 14.05 – 17.05 2015 var en dejlig oplevelse. Vi var 28 der deltog.Vi  blev indlogeret i 
hytter på Siljansnæs, og de var super hyggelige.  Busserne kørte os frem og tilbage mellem aktiviteterne, 
hvis man da ikke hellere ville vandre hjem ad smukke veje efter aftenens dans.!! 
 Fredag var der arrangeret tur til Flugplads og Naturrum, og bagefter tog vi dragter på, havde opvisning for 
ældre og blev modtaget af Borgmesteren i Leksands Kommune i Kulturhuset. Vi fik alle fine poser som 
indeholdt chokolade, der var lavet som små Dalarheste , samt kort og en blok. Vi blev budt champagne og 
chokolade, medens der blev holdt tale. Derefter fik vi fin middag og dans derefter i Leksands klubhus. Da vi 
kom tilbage om natten, blev vi overraskede med bål og Pølser. Brian og vores chauffør Danny  havde aftalt 
med hyttebestyreren, at der blev tændt op og lagt skind ud til at sidde på, og de havde hentet pølser og 
brød. 
Dem der ikke var for trætte til at fortsætte, fik en dejlig afslutning på dagen med bål og stemningsfuld 
musik af Martin samt en norsk spillemand. 
Lørdag var vi ude at ro Kirkebåd, og på Ångbåtstur , og fik frokost i det frie smukke landskab. Derefter hjem 
og klæde om til dragt til middag, opvisninger og dans som afslutning på en oplevelsesrig dag. 
Søndag var der afrejse efter morgenmad, og fejring af Nordmændenes 17.maj fest med norske flag, og kl. 9 
kørte vi af sted efter en masse knus og kram til vores Nordiske venner og Leksands værter, der havde lavet 
et kæmpe arbejde. 
Hørsholm Kommune gav et tilskud til bus ruren til vores venskabsbytræf, og det var en god hjælp til 
økonomien. 
 
3. juni var der sommerdans. 
 
d.13.06.15 kl. ca 20.30. Vi fik en forespørgsel om 1 times ledelse med en musiker til Skovhuset til en privat 
fest af Jette Baad . Helle og Rene´ tog sig af det. 
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Der var Nordlek i Viborg d. 12.07 – 19.07,2015 Vi var ikke så mange fra vores forening der tog af sted, og vi 
måtte undvære fællesteltet, da ingen kunne have det med. Men vi fandt da sammen i nattens løb mange af 
aftenerne hos Brian og Susan, og vi fik også aftalt en kort fælles formiddags tur i ugens løb. 
Det var et flot stævne, og afslutningen om lørdagen med opvisningerne og marchen i Viborg by, fik tilskuere 
fra Hørsholm, der lige kom forbi! 
Om aftenen var der også en festlig afslutning. Der havde været kraftig blæst sidst på dagen, så et par af 
vores telte blev skadet. Det ene måtte kasseres totalt da både stænger og teltdug var i stykker, det blev kun  
holdt sammen sidste nat til søndagens afgang af Finns gaffa tape. Det andet telt kan måske få nye stænger 
til den ene kabine! 
 
Hørsholm Kommunes Center for Kultur og Fritid inviterede til en work-shop om Åben Hal/familie i 
bevægelse i Caroline Matilde salen d. 17.08.15. Brian og Jeg deltog, og vi fik at vide hvad samarbejdet gik 
ud på sammen med flere andre foreninger fra Hørsholm. Efterfølgende skulle projektet så behandles, og vi 
ville få mere info. Den 18.12.15 blev projektet afvist da der ikke længere var politisk vilje for det. Vi fik tak 
for at have stillet op. 
 
Der var Bestyrelsesmøde med Udvalg i Fritidshuset mandag d. 24.08.15 hvor vi aftalte den nye sæson. Vi 
måtte låne lokale der, fordi Kammerhuset er blevet revet ned. 
  
Fredag. d.28.08.15 var der træning til Frilandsmuseet kl. 10 på Usserød skoles mellemgang. 
 
Søndag d. 30.08.15 afholdt Reg. Hovedstaden Dansensdag på Frilandsmuseet hvor vi deltog med en 
opvisning ved Stubmøllen kl.10.50, og havde vores skovtur i de dejlige omgivelser kl.12. Senere var alle så 
samlet ved Festpladsen (dansepladsen) og efter en opvisning af Spirerne, var der Les Lancier hvor alle 
kunne deltage. Dagen sluttede 15.30 da museet lukker kl. 16.00. Vi var meget heldige med vejret dette år, 
så det blev en rigtig god dag.  
 
Onsdag d. 02.09.15 startede vi den nye sæson og med prøvetid for nye i hele september for 30 kr. / gang 
eller 120 kr. for hele måneden. Hvis man ønskede at fortsætte, blev beløbet trukket fra kontingentet. 
. 
Lørdag d. 05.09.15 Hørsholm Kommune holdt Kulturdag, og vi skulle vi have danset en opvisning på 
Ridebanen kl 14.00. Desværre var det så regnfuldt at vi besluttede at aflyse vores de kl. 12.30l, idet 
musikken og dragterne ikke tåler vand. Vi havde ikke fået andet alternativ ved dårligt vejr, og det var 
ærgerligt. 
Da jeg gav besked om aflysningen til Bina Hjorth en time før, mente hun at vi nok kunne have været i 
Ølteltet, men da var det aflyst fra vores side. 
 
Lørdag d. 26.09.15 inviterede Fredensborg Folkedansere til 70 års jubilæum. Vi var nogle der deltog, og vi 
gav dem en gave fra vores forening. Birthe takkede efterfølgende. 
 
Der var træning til Les Lanciers onsdag d. 30.09.15, så vi var klar til Høstfesten. 
 
Torsdag d. 01. 09.15  var vi en kvadrille der gav opvisning på Else Mariehjemmet  i Humlebæk kl. 13 – 14 . 
Martin og Keld spillede, og Ole ledede idet Helle jo går på arbejde. De er meget glade for at se på os og 
høre om dragterne. Det giver ikke så mange penge til foreningen når der er betalt for leder og spillemænd, 
så vi overvejer at sætte prisen op fremover. 
 
Lørdag d. 03.09.15 holdt vi Høstfest kl. 18.00 med Lanciers og med buffet. John havde fået bestilt buffet fra 
Lyngby igen, og det var godt, bortset fra at flødekartoflerne ikke var så varme som man kunne ønske sig. De 
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kom i varmekasser, men de blev allerede modtaget ca. kl. 16.00, da firmaet ikke kører ud senere. Men 
festen var vellykket, der var 46 deltagere og der var god danselyst. 
  
Onsdag d. 14.09.15 kl. 19.30 – 21.30 kl.: Foreningsaftensudvalget inviterede til dans med undervisning af 
Miel. Det var Standard og Latin danse hun øvede med os, og hun var dygtig. Der skulle bruges et særligt stik 
til musik anlægget, så vi kom lidt sent i gang, inden det lykkedes at få fat i et. Det var sjovt at prøve, og 
noget anderledes end vores folkedans, og alle deltagere syntes det var værd at prøve en anden gang igen. 
Det gik fint denne gang med at komme ind på skolen, efter jeg havde aftalt med Claus at ringe inden ferien. 
 
Bestyrelsesmøde d. 05.10.15 
 
Lørdag d. 21.11.15 havde vi Legestue. Vi havde en god aften med 46 deltagere og fin danselyst, og vi fik 
boller og lagkage nok. Desværre var vi ikke så mange, da det blev et kraftigt snevejr. Det var heldigt at 
nogen var kommet inden det tog rigtigt fat, ellers var de nok også blevet hjemme. Alle kom heldigvis sikkert 
hjem, men med besvær og med meget forsigtig kørsel. 
 
Søndag d.06.12.15.  Vi var nogle stykker der var hos Tove og Kresten for at lave juledekorationer. Og så i år 
gav  de masser af gran til formålet, samt kaffe og kage efter arbejdet. Det skal de have tak for. Det var 
rigtigt hyggeligt, og John havde lys, ler og pynt med. 
 
Juletræsfesten blev holdt onsdag d.16.12.15.og atter i år lykkedes det at få pyntet det flotte juletræ som 
Kresten forærede foreningen, inden kl. 18.30, hvor 25 glade børn og 56 voksne mødte op til dans om 
juletræet. 
B & U udvalget havde arrangeret det fint, og Trine nisse mor og julemand Keld underholdte med sanglege. 
Helle fik ledet nogle danse både inden og efter kaffen og godteposerne, og det var festligt. Lotteriet var 
også fint. Stor tak til alle dem der hjalp til med at gøre aftenen til noget særligt, og hjalp til med at rydde op 
bagefter. 
Det var sidste dans i 2015. 
 
Onsdag d. 06.01.16 var første danse aften efter juleferien. Vores Spillemand Martin blev sygemeldt indtil 
den nye sæson, og vi var så heldige at Rene´ Axelsen godt ville spille for os til Martin var rask igen. 
 
Klubliv Danmark ophører med at eksistere d.14.01.16. Det kunne ikke løbe rundt. 
 
Lørdag d. 09.01.16 holdt vi Nytårsfest med fælles buffet, der var fint varieret. Vi havde pyntet op med 
balloner, serpentiner og træk bomber som børnene især havde glæde af. Der var lotteri og præmie for det 
sjoveste påfund i hat eller pynt. Denne gang havde vi skriftlig afstemning, og det er nok en god ide 
fremover. Der var 41 voksne og 4 børn med, og vi havde en festlig aften. 
 
Der var Bestyrelsesmøde d. 19.01.16. 
 
Hillerød og Omegns Folkedansere hold 85 års Fødselsdagsfest d. 23.01.16 om eftermiddagen, og vi var 
nogle der deltog, og vi havde gave med fra foreningen. Karen takkede efterfølgende. 
 
Søndagd.24.01.16 inviterede Reg.Hovedstaden til Bestyrelsesmøde og valg i Hundested, hvor der blev 
serveret let frokost inden mødet. Ud over Leif, John og Brian der er i bestyrelsen, deltog jeg fra vores 
forening.  Efter beretning og valg, var der en repræsentant fra DF, der fortalte os om Landsstævnet i 
Assens.  De glæder sig til at se os til et godt landssatævne. Inden vi gik hjem, var der mulighed for at 
beundre Hundesteds nye færdige klubhus, og det er utroligt hvad de kan få udrettet! 
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Lørdag d. 06.02.16 holdt Hundesteds Folkedanserforening 70 års Fødselsdag.  Leif og Helle overbragte en 
gave fra vores forening. Der var ikke andre der kunne deltage. 
 
 
Torsdag d. 18.02.16 holdt Foreningsaftens udvalget moderne dans igen med Miel, og det vat lige så 
vellykket som 1. gang. Desværre kom der ikke så mange, muligvis p. g. af at det blev holdt om torsdagen! 
 
Onsdag d. 16.03 16 Havde Pia og Lars Sølvbryllup, så kl. 06.40 mødte en del fra foreningen op, for at hylde 
dem sammen med familie og venner med morgensang til hornmusik, Bagefter blev vi inviteret til dejligt 
morgenbord. ( Deres datter Sofie havde sendt inv. til os, og bedt om svar på, hvor mange der kom.) 
Foreningen ønskede tillykke med en gave. Det blev en festlig formiddag for os, og der var åbent hus resten 
af dagen, så de blev rigtigt fejret. 
 
Onsdag d. 30.03.16 træning til Opvisning. Pia og Lars gav vin og chokolade i anledning af sølvbrylluppet, og 
takkede for gaven. De fik en brudevals mere. 
 
Tirsdag. d.05.04.16. Bestyrelsen holdt møde kl. 19.00 og med Leder og spillemænd kl. 20.00 på Usserød 
skole i kantinen, og fik sagt tak for samarbejdet i denne sæson, og fastlagt datoer for næste sæson. 
Vi udlåner Hanne endnu et år, med samme aftale som sidste år. 
 
Onsdag d. 6.04.16 træning til opvisning. Anne gav vin og kage i anledning af hendes fødselsdag d. 02.04.16, 
men desværre fik hun og Trine en ikke fødselsdags vals fordi vi trænede. 
 
Lørdag d.09.04.16 Opvisning og Legestue afholdes. Denne gang var der sket en fejltagelse fra skolens side 
med bookningen af Hjemkundskabslokalet, men det lykkedes at finde et godt alternativ i stedet. Det var 
heldigt jeg lige kontaktede Pedel dagen før, så vi fik en ordning på det. 
Opvisningen gik fint, og der var pænt med gæster. Vi fik hyldet John med 50 års jubilæum, og stig der havde 
25 års Jubilæum, med diplom og gave i kaffepausen. Lotteriet gik fint, og Birgitte havde trukket nr. ud på 
forhånd. Det er rigtigt godt, for så tager det ikke så lang tid. Der var god stemning og danselyst. 
 
Onsdag d. 13.04.16 er sidste danseaften, hvor vi tager mad med inden dansen, og takker Leder og 
Spillemænd for deres indsats i sæsonen. 
 
Lørdag d. 16.04.16 afholdes D.L. Årsmøde. Brian deltager. 
 
Onsdag d. 20.04.16 holdes Generalforsamlingen på Usserød Skole i Kantinen. 
 
Rigtig stor tak for Bestyrelsens gode samarbejde, som jeg har nydt godt af indtil nu, og jeg  håber i vil 
fortsætte med at være der for den nye formand, som  vil overtager posten til den nye sæson i 2016 – 2017. 
   
Stor tak til Kresten og Tove for gran og juletræ, og tak til alle dem der har hjulpet til med flytning af borde 
og stole inden dansen, hentet anlæg op, dækket borde, hentet øl og vand,, og hjulpet med alle de praktiske 
ting  foreningen har haft brug for. 
 
Stor tak til Helle og musikerne, for uden dem var der ingen dans.  Den sidste danseaften d.13.04.16 får de  
takken, og en opmærksomhed i form af en flaske morgenbitter. 
 
Stor tak til John for hans indsats til Venskabsbytræffet, og også tak til Brian der hjælper og ordner busturen. 
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John har 50 års jubilæum i år, og får en særlig hilsen, og tak for regnskaber, foldere, invitationer og videoer, 
samt for hans årelange engagement i vores forening. Der medfølger Diplom. 
 
Stig har 25 års jubilæum i år, og han får tak og Diplom for trolig medvirken i foreningen, samt, et par flasker 
til en hyggelig stund. 
 
Tak til alle udvalgene for deres medvirken, så at foreningen kan have så mange spændende aktiviteter. 
 
I denne sæson har vi haft disse runde og halvrunde fødselsdage: 
 
 
Helle blev 60år d. 06.07.15 
Hanne B. blev 50 år d. 15.07.15 
Ib L. blev 80 år d. 23.07.15 
Ellen Friis. blev 70 år 03.08.15 
Tove G. blev 80 år d. 19.09.15 
Vera blev 75 år d.31.01.16 
Poul blev 80 år d. 31.10.15 
Peter Friis blev 75år d.06.01.16  
Frits  bliver 75 d.28.04.16 
 
De blev alle ønsket tillykke og fik en opmærksomhed. De har efterfølgende sagt tak og haft lidt mundgodt 
med til en danse aften. 
 
Stor tak til alle medlemmerne for denne sæson. 
 
Jeg ser frem til sommerdans d. 11.05.16, Reg. træning til Tivoli d. 22.05.16,, Skovturen d. 28.05.16, Dans i 
Tivoli søndag. d.29.05.16 og Landsstævnet i Assens d..25. – 29..06.16 
. 
Jeg håber vi får en god sæson i 2016 - 2017 med dejlig dans og mange gode oplevelser, samt et godt 
samarbejde i foreningen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Birgit Tønnesen. 
Hørsholm Folkedanserforening. 
 
  
 
 
 
 
 


