Dagsorden for Folkedans Danmarks årsmøde 22. april 2017
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD´s virksomhed i det forløbne år.
4. Fremlæggelse af årsrapport for folkedans Danmark samt Karen Fischer Hansen Rejselegat og
Thyregaards Mindefond
5. Behandling af indkomne forslag.
A.
Ændringsforslag til vedtægterne §8 m.fl. fra Styrelsen.
Forslag: Koordineringsudvalget nedlægges og § 8 udgår dermed af vedtægterne for FD.

Nuværende § 8:
Koordineringsudvalg § 8
Stk. 1.
Der nedsættes et koordineringsudvalg.
Koordineringsudvalget er et tværorganisatorisk udvalg for FD og SK. Udvalgets formål er at godkende
budgetterne for fælles projekter mellem de 2 landsorganisationer i regionerne samt at koordinere
aktiviteterne. FD medlemmerne i udvalget skal godkende budgetterne for de aktiviteter, hvor SK ikke
indgår.
Koordineringsudvalgets medlemmer er:
Formand og økonomiansvarlig fra FD
Formand og kasserer fra SK
1 repræsentant fra hver af de 5 regioner, formand eller kasserer
1 repræsentant fra hver af de 5 regioners Musikudvalg
Stk. 2.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når der er mindst én repræsentant fra hver af de 2 styrelser (SK/FD)
og én FD-repræsentant fra hver af regionerne samt repræsentanter fra Musikudvalgene.
Stk. 3.
Beslutninger kan træffes, når alle er enige. Kan enighed ikke opnås, træffes beslutning i de 2 styrelser
(SK/FD).
Stk. 4.
Koordineringsudvalget fremsender regionernes godkendte budgetter og arbejdsplaner for aktiviteter
til FD inden 1. februar.

Ændringsforslag:
Hele § 8 udgår af vedtægterne.

Begrundelse: Koordineringsudvalget har udspillet sin rolle. Udvalget har ikke på noget tidspunkt
været beslutningsdygtigt, hvorfor det er styrelserne i FD og SK der reelt har beslutningen.
Strukturen er ændret, således at regionsformændene nu deltager ved flere af styrelsesmøderne i
løbet af året. Derfor koordineres der nu løbende mellem styrelsen og regionerne. Der afholdes også
to årlige møder med SK, hvilket også sikrer koordineringen mellem FD og SK.

Konsekvensrettelser:
De efterfølgende paragraffer rykkes op. Dette skal også rettes i indholdsfortegnelsen samt

§ 3 ændres:
Nuværende:
Organisationen og dens organer § 3
FD er organiseret på følgende måde:
1. Årsmødet, § 4
2. Styrelsen, § 7
3. Koordineringsudvalg, § 8
4. Regionsbestyrelser, § 9
5. Regionernes udvalg, § 9 stk. 7
6. Foreninger (kun via delegerede), § 4 stk.2

Fremtidig:
Organisationen og dens organer § 3
FD er organiseret på følgende måde:
1. Årsmødet, § 4
2. Styrelsen, § 7
3. Regionsbestyrelser, § 8
4. Regionernes udvalg, § 8 stk. 7
5. Foreninger (kun via delegerede), § 4 stk.2

§ 9 Stk. 6 ændres (fremtidig § 8 Stk. 6)

Nuværende:
Stk. 6.
Regionen udarbejder hvert år budget samt arbejdsplan og aflægger regnskab for regionens samlede
aktiviteter.
Inden 1. december indsender Regionsbestyrelsen budget samt arbejdsplan for de 2 næste år til FD
for behandling i Koordineringsudvalget.
Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber til FD inden 1. februar. Regnskabet i den
enkelte region indgår som en del af det samlede regnskab i FD – se
§ 10 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på FD årsmødet.

Fremtidig:
Stk. 6.
Regionen udarbejder hvert år budget samt arbejdsplan og aflægger regnskab for regionens samlede
aktiviteter.
I forbindelse med dagsordenen til årets sidste styrelsesmøde indsender Regionsbestyrelsen budget
samt arbejdsplan for de 2 næste år til FD for behandling på styrelsesmødet..
Regionsbestyrelsen indsender de reviderede regnskaber til FD inden 1. februar. Regnskabet i den
enkelte region indgår som en del af det samlede regnskab i FD – se
§ 9 stk. 4.
Regionernes regnskaber revideres af fire interne revisorer valgt på FD årsmødet.

§ 9 Stk. 7 ændres (fremtidig § 8 Stk. 7)
Nuværende:
Stk. 7.
Regionsbestyrelsens opgave er i samarbejde med udvalgene, at
 igangsætte aktiviteter
 nedsætte projektgrupper
 sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne er i overensstemmelse med FD's

formålsparagraf og de aftaler, der træffes i Koordineringsudvalget.

Fremtidig:
Stk. 7.
Regionsbestyrelsens opgave er i samarbejde med udvalgene, at
 igangsætte aktiviteter
 nedsætte projektgrupper

 sikre, at aktiviteter i regionen/på tværs af regionerne er i overensstemmelse med FD's

formålsparagraf og de aftaler, der træffes med FD’s styrelse.
B.
Ændringsforslag til vedtægterne § 2 – stk. 5. fra Edit Havgaard Rose.
Der skal kunne tilbydes reduceret kontingent til nye foreninger i 2 år.

Nuværende §2 - Stk. 5.
Styrelsen er bemyndiget til at fastsætte et lavere kontingent for nye foreninger, der indmeldes i FD.
Dette lavere kontingent gælder kun for det første år, foreningen er medlem og gælder kun for
foreninger, der ikke har været medlem af FD indenfor de seneste 10 år. Nye medlemsforeninger har
fra indmeldelsestidspunktet samme rettigheder og pligter som alle andre medlemsforeninger.

Ændringsforslag §2 – stk. 5.
Styrelsen er bemyndiget til at fastsætte lavere kontingenter for nye foreninger i en periode på op til 2
år efter indmeldelse i FD. Det gælder kun for foreninger, der ikke har været medlem af FD indenfor
de seneste 10 år. Nye medlemsforeninger har fra indmeldelsestidspunktet samme rettigheder og
pligter som alle andre medlemsforeninger.

Begrundelse:
Det er svært at få nye medlemmer, - både blandt foreninger og enkeltmedlemmer, - også selvom
man som ny medlemsforening får nedsat kontingentet det første år. Men… alt hvad der foregår af
kurser, legestuer m.m. i FD´s eller regionernes regi, er ofte meldt ud inden de nye foreninger bliver
meldt ind, og de ser derfor ikke invitationerne, - og føler måske at de bliver overset. (Vil FD os? hvorfor skal man betale til noget man ikke har noget ud af? - eller er en fuldgyldig del af?)
Det kunne f.eks. være 1/2 kontingent det første år og 2/3 kontingent det andet år. På den måde vil
de nå at se, - og få gavn/glæde af?, de tilbud om kurser m.m. som FD og Regionerne sender ud.

C.
Ændringsforslag til vedtægterne § 2 – stk. 6 fra Nord Als Folkedansere.
Ændring af tidspunktet for indbetaling af kontingent.

Nuværende § 2 - Stk. 6.

Kontingentet for foreninger indbetales med det på det sidst afholdte Årsmøde vedtagne beløb pr.
medlem. Medlemsregistreringen skal være ajourført og kontingentet indbetalt via FD`s
medlemssystem senest 31. oktober.
Desuden skal der i følgende januar måned indberettes medlemstal til Danmarks Idræts-forbund. Er
kontingentet ikke indbetalt, medlemsregistreringen og medlemsindberetningen til Danmarks
Idrætsforbund ikke foretaget inden 1. februar, mister foreningens delegerede deres stemmeret på
Årsmødet.

Ændringsforslag § 2 – stk. 6.
Kontingentet for foreninger indbetales med det på det sidst afholdte Årsmøde vedtagne beløb pr.
medlem. Medlemsregistreringen skal være ajourført og kontingentet indbetalt via FD`s
medlemssystem senest 30. november.
Desuden skal der i følgende januar måned indberettes medlemstal til Danmarks Idræts-Forbund. Er
kontingentet ikke indbetalt, medlemsregistreringen og medlemsindberetningen til Danmarks
Idrætsforbund ikke foretaget inden 1. februar, mister foreningens delegerede deres stemmeret på
Årsmødet.

Begrundelse
Det er svært at få de sidste medlemmer ind i foreningen, da en del starter sent og så holder vi også
efterårsferie. Der er meget pres på kassereren for at nå det.
I gamle dage mødte folk fra starten af sæsonen, men det gør man ikke lige for tiden

D.
Ændringsforslag til vedtægterne § 10 fra Niels Rohde Pedersen.
Ang. interne revisorer og revisorsuppleanters habilitet.

Forslag:
I FDs vedtægter § 10 Regnskab og revision indsættes et nyt stk. 5

Stk. 5
Interne revisorer og interne revisorsuppleanter kan ikke samtidig bestride poster i FD-Styrelse,
regionsbestyrelse eller udvalg.

Nuværende stk. 5 ændres til stk. 6.

Begrundelse:
Revisor er medlemmernes/deltagernes/foreningernes repræsentant over for den daglige ledelse
samt bestyrelse og skal være fuldstændig uafhængig.
Revisior kan derfor IKKE VÆRE medlem af ledelsen eller bestyrelsen eller stå i et
afhængighedsforhold til ledelsen eller bestyrelsen, der kan udsætte vedkommende for
pres eller interessekollisioner.
Tilsvarende må revisor IKKE VÆRE ansat i foreningen eller være i familie med bestyrelsesmedlemmer
eller en ansat, der har foreningens midler som arbejdsområde.
I samtlige kommuner i Danmark danner bl.a. folkeoplysningsloven grundlag for foreningernes virke. I
gensidig tillid forventer de kommunale forvaltninger, at ovennævnte retningslinjer overholdes, men
flere kommuner laver stikprøvekontrol. Derfor er det meget vigtigt, at det også af vedtægterne
fremgår, at FD forsøger at efterleve kravet om revisors habilitet.
Set ud fra en anden vinkel kan det kun være en fordel, at en intern revisor ikke samtidig f.eks. er i et
udvalg. Jo mere de forskellige poster bliver delt ud, jo flere medlemmer bliver inddraget i arbejdet.
At FD samtidig ikke ønsker sammenfald/interessekonflikt fremgår også af vedtægterne
regionsbestyrelse §9 stk 5.
6. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet.
Forslag:
Styrelsen foreslår forhøjelse med 10 kr. på kontingenter til: Voksne kr. 170, B&U uændret kr. 40, og
enkeltmedlem kr. 225.
Styrelsen foreslår driftstilskud på kr. 19.000 til region Hovedstaden og kr. 17.000 til hver af de øvrige
regioner.
Styrelsen foreslår godtgørelser efter statens takst. Der udbetales ikke længere diæter.
Kørselsgodtgørelse afregnes efter statens lave takst.
Styrelsen foreslår uændret Abonnementspris for Trin & Toner: Kr. 190 for indenlandske- og kr. 110 kr
+ porto for udenlandske abonnementer.
7. Valg af formand. (2019)
8. Valg af økonomiansvarlig (2018)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer.
På valg er: Mette Inge Baltsersen der genopstiller.
Hans Jørgen Larsen og Egon Agerskov der ikke genopstiller.
10. Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. (2 år)

På valg er: Birthe Madsen.
11. Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab
På valg: Christian Skov.
12. Valg af interne revisorer til regionerne. (2 år)
På valg: Kristian Johnsen (Vest) og Anders Nielsen (Øst)
13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
På valg: Susanne Åberg (Vest) og Per Petersen (Øst)
14. Valg af statsautoriseret revisor
DIF’s revisionsordning (pt. Ernest and Young).
15. Valg til FD's Appeludvalg. Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i
lige år 1 medlem.
På valg: Hans Ole Andersen og Poul Erik Christensen.
16. Eventuelt.
Styrelsen henstiller til at der kun kommer indlæg der vedrører årsmødet.

