
Referat nr. 324 – Generalforsamling den 25. marts 2018. 

  
 

Sted: Usserød skole i Kantinen. 
 

Tilstede: John, Leif, Pia, og Brian 
 
Ikke Mødt: Afbud fra Walther 
 
Referat: Leif 
 

1. 
Bestyrelsen gennemgik lige indkommet forslag fra Stig. 
 
2.  
Herefter gik vi over til generalforsamlingen med start kl. 19.30 
bestyrelsen var enige om at spørge Per Petersen om at være dirigent, hvilket han 
sagde ja til. 
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 20 dages 
varsel. Indkaldelsen var sendt den 1-04-2018 generalforsamling 25-04-2018. 
Herefter gav han ordet til formanden Brian som bød velkommen. 
Brian konstaterede at vi havde haft et godt år, men også at vi havde tabt nogle 
medlemmer. Vi var dog set i relation til de andre folkedanserforeninger i region 
hovedstaden den 3.største med folkedans. 
Herefter gennemgik han diverse arrangementer som var afholdt, samtidig var der ros 
fra spillemandskredsen til foreningen som afholdt deres arrangement i marts 2017 på 
Usserød skole. 
Oktober skete der en ændring for formanden og hans familie som betød at han var mere 
fraværende fra foreningen. 
Venskabsbytræf i 2017 blev gennemført med hjælp af 3 biler da der ikke var tilslutning nok 
til en bustur. 
Næste venskabsbytræf bliver i Lillehammer i 2019. 
Lars Bech spurgte ind til om foreningen havde gjort noget for at skaffe nye medlemmer, 
det er sket ved annoncering i lokalavisen.Endvider redegjorde formanden at Hillerød 
Folkedanserforening var lukket og at 4-6 personer var fortsat i Fredensborg 
Folkeanserforening. 
Formandens beretning blev godkendt. 
 
Pia Bech orienterede fra årsmødet som blev afholdt 21-04-2018 på Dalum Landbrugsskole 
i Odense. 
Resumé fra årets årsmøde i Folkedans Danmark på Dalum landbrugsskole d. 21. april 2018.04.25 

➢ Styrelsens beretning  

▪ Opfordre og beder alle foreninger om at indberette medlemmer rettidigt i CFR 

rigistret. 



▪ Årsabbonnement/Kontingentstigning på kr. 10,00, som skal dække alt det arbejde 

styrelsen og udvalg arbejder på for medlemmernes skyld. Eksempelvis landstævne, 

kurser, frivillighedsseminar osv. 

➢ Landstævne 2019 vil ligge i Varde i uge 29 (14. – 20. juli) og der er allerede en gruppe der arbejder 

intens med opgaven. Der vil være mange gengangere vedr. arrangementer for eksempel 

polkaplask, kirkekoncert, flere dansesteder men sidst men ikke mindst vil al indkvartering ligge side 

om side. Skolelogi vil foregå på Sankt Jocobiskole med camping ved siden af og med 5 min. gang til 

centrum.  

➢ Der var 61 stemmeberettiget som tilsammen repræsenterer 2107 medlemmer, hvilket svarer til 

49,2% på landsplan. Det må vi kunne gøre bedre næste år. 

➢ Det reviderede regnskab blev gennemgået og kommenteret. 

➢ Der er et fald fra 14.000 – 8.000 ungdomsmedlemmer. 

➢ Salget af julekalenderen var steget. 

➢ Der var nogle vedtægtsændringer, som var af sproglig karakter, hvilket blev godkendt. 

➢ Budget gennemgang og vedtaget. 

➢ Fremadrettet vil alle styrelsesmødernes datoer ligge tilgængelig på FD-hjemmeside. 

➢ Kontingentforhøjelsen blev vedtaget (3 nej, 3 ved ikke, 55 for) årsagen til stigningen er at styrelsen 

har mistet ½-delen af tilskuddene fra DIF. 

➢ Styrelsesmedlemmer på valg og der skulle finde 2 nye. Dog har styrelsen kun kørt med 8 i stedet for 

10 medlemmer det sidste år, da ingen meldte sig sidste år. Det skete desværre igen og styrelsen 

bad om at årsmødet blev suspenderet så de kunne holde et kort møde vedr. denne situation. 

▪ Resultatet blev at de 8 styrelsesmedlemmer forblev i styrelsen med krav om, at 

foreningerne finder medlemskandidater til næste år. 

➢ Uddelt FORMANDSPRIS 2018  

▪ Ib Jensen, diplom samt kr. 5000,00  

➢ Persondataforordningen 

➢ En lovgivning vedtaget i EU, træder i kraft 25/5-18. Vi skal derfor i bestyrelsen have udarbejdet 

procedure (med beskrivelser om, hvorfor har vi disse informationer og , hvad skal vi bruge dem 

til) om fortegnelse og privatlivspolitik jf Artikel 30. 

➢ Fremtidige NORDLEK 

▪ 2020 Sverige – barnlek 

▪ 2021 Finland 

▪ 2022 Færøerne 

▪ 2023 Finland - -barnlek 

Maratondans fra Landsstævnet i Køge 2017 er ved at blive klippe sammen men allerede nu ligger der nogle 

film klar. Klik ind på www.folkemusikogdans.dk  

Tjek også FD’s hjemmeside for at se, hvad der rører sig og hvad der er af mulige aktiviteter m.m. 

John Jensen fremlagde regnskabet som var sendt ud til medlemmer i forvejen, John nævnte 
nogle enkelte punkter, blandt andet hvorfor der var et underskud i år. Bestyrelsen havde 
besluttet at afskrive alt hvad der stod som vi afskrev på. 
Regnskab blev godkendt. 
 

http://www.folkemusikogdans.dk/


Derefter fremlagde John budgettet og kontingent. Kontingentet var uændret for de aktive, 
men blev hævet 25 kr. for passive medlemsskaber. 
Budget godkendt. 
 
Indkomne forslag fra bestyrelsen vedrørende ændringer af vedtægterne. De enkelte 
punkter blev gennemgået og hvor der var uoverensstemmelser blev det konsekvent rettet. 
Stig havde fremsendt forslag gående ud på a få en medlemsliste, så det skulle blive 
nemmere at finde medlemmer og aftale om at mødes til arrangementer rundt i landet. 
Resultatet blev at Stig selv måtte få de oplysninger fra medlemmerne selv idet  foreningen 
ikke måtte dele sådanne oplysninger. 
Endvidere går bestyrelsen i gang med at beskrive retningslinjer for opbevaring af 
oplysninger fra foreningens medlemmer, som vil blive lagt på hjemmesiden når de er 
færdige ifølge persondatalovgivningen. 
 
Valg: 
Pia Bech Formand nyvalg 
John Jensen Kasserer 
Leif Madsen 
Walther Sørensen genvalgt 
Joan T Jacobsen nyvalg 
 
Supleanter: 
Birgit Tønnesen 
Finn Larsen 
 
Revisorer: 
Ane-marie Svendsen genvalg 
Birgitte Nielsen 
Suppleant: 
Per Petersen 
 
Udvalg: 
Alle øvrige valg blev genvalgt. 
 
 
 
3. Eventuelt: 
Foreningen har i år 4 medlemmer som har henholdsvis 40 og 50 års jubilæum, 
De 3 medlemmer fik deres diplom og blomster til foreningens opvisning. 
Ane-marie Svendsen fik sit til generalforsamlingen da hun var forhindret i at være der til 
opvisningen. 
Da Brian havde valgt at træde af for formandsposten grundet særlige omstændigheder fik 
han også overrakt en anerkendelse for sit arbejde i foreningen som formand. 
Brian vil ikke afskrive at stille op igen når og hvis tingene ændrer sig. 
 
Dirigenten Per Petersen afsluttede møder med tak for god ro og orden. 
Referent Leif Madsen. 


