Folkedans Danmarks Årsmøde 21. april 2018

REFERAT
Formanden for Folkedans Danmark, Jan Kirk Todsen, bød velkommen til de fremmødte delegerede og fortalte, at
styrelsesmedlem Brian Folke Johansen desværre var forhindret i at deltage i Årsmødet.
Jan Kirk Todsen bød velkommen til æresmedlem Gitte Nødskov, til den danske repræsentant i Nordlek-styrelsen
Egon Agerskov samt til Anne-Grete Jensen og Ingolf Ryom-Nielsen fra Spillemandskredsen..
Herefter mindedes forsamlingen de personer i folkedansens verden, som var gået bort i årets løb.
Herefter gik man over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Styrelsen foreslog Niels Winberg Clausen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede, at Årsmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt, og oplæste dagsordenen for
mødet.

2. Valg af referent
Styrelsen foreslog Lone Schmidt, som blev valgt.
Som stemmetællere valgtes FD’s revisorer Erik Jønsson og Birthe Madsen.
Som ”løbende mikrofon” valgtes Hans Peter Rose og Hans Ole Andersen.

3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år v/Jan Kirk Todsen
Vi er igen samlet til den største og vigtigste dag i året. Årsmødet. Stedet hvor alle medlemmer har direkte mulighed for at påvirke Folkedans Danmarks fremtid. Dette sker ved fremsættelse af forslag, holdninger til det fremsatte, afstemninger og ikke mindst valg af de styrelsesmedlemmer der skal repræsentere medlemmerne de næste 3
år. Da jeg flere gange har skrevet omkring de 5 ledige pladser der er til styrelsen, går jeg ud fra at I alle har tænkt
nøje over hvem der skal vælges ind i styrelsen om nogle timer, ellers er det ikke spor for tidligt at begynde. Der er
4 ledige pladser som følge af ordinære valg og der er en vakant plads fra 2017, der skal besættes for en toårig
periode. Jeg har kendskab til 3 personer der stiller deres kandidatur til rådighed. Jeg forventer at forsamlingen
stiller med mindst yderligere 2 kandidater.
Hvorfor er det så vigtigt at der bliver valgt en fuldtallig styrelse? Det er der flere grunde til. Der ligger meget arbejde i styrelsesarbejdet. Ikke mere end at det kan klares af 10 personer, men nok til at hvis der mangler bare én,
så belastes resten allerede. At mangle to vil være helt uholdbart. Det er specielt uholdbart lige nu, fordi vi har
flere ekstra opgaver i disse år. Det drejer sig både om de nye og ændrede krav til DIF tilskud. Det drejer sig i lige så
høj grad om, at der ikke er ret mange der ønsker at yde en indsats i Folkedans Danmarks udvalg. Når der ikke er
andre der melder sig på banen, så tager styrelsen selv opgaven på sig. Hvorfor gør vi så det, når det for de fleste
må være åbenlyst at jo flere der melder sig på banen, jo mere overskud har hver enkelt til at løse opgaven. Jo
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flere der kommer til orde, jo flere meninger bliver hørt i processen og hvem ved, måske bliver beslutningerne
bedre! Der er i hvert fald større chance for at alle holdninger er blevet hørt inden der er taget beslutning i en sag.
Og tilbage til spørgsmålet, hvorfor påtager vi os så opgaven? Det gør vi, fordi vi brænder for folkedansen. Vi kunne ikke drømme om at lade stå til, bare fordi der mangler nogle styrelsesmedlemmer og nogle udvalgsmedlemmer. Så må vi klare opgaven, til der igen er flere der melder sig på banen. Men det bliver ikke ved med at gå. Hvis I
alle ønsker en fremtid for Folkedans Danmark, så skal I være med til at løfte opgaven. Meld jer i dag. Stil op til
styrelsen, eller benyt en pause til at snakke med en udvalgsformand eller regionsrepræsentant om hvordan du
kan hjælpe enten på landsforenings- eller regionsniveau.
Vi har nogle medlemmer der ind imellem får nogle gode ideer. Heldigvis fører de dem også nogle gange ud i livet.
Dette så vi ved KØST, landsstævnet i Køge og på Stevns. Dansemaraton. Et underligt tiltag. Alle danse kunne kun
bruges én gang. Der skulle altid stå nogle på krydset inden dansen kunne starte. Danseundervisning om aftenen,
hvor man normalt kun danser legestuer eller baller. Alt i alt noget underligt noget, med mange regler. Men jeg har
hørt fra mange at det var sjovt. Jeg har hørt der blev genfundet danse der ikke har været danset i mange år. Vi
nåede at danse rigtigt mange forskellige danse. De er alle optaget på video, både billeder og lyd, og vi har fået et
ret stort arkiv der dokumenterer dansene. Jeg er fuldt klar over, at det ikke altid dokumenterer dansene, som de
står i hæfterne. Jeg er klar over, at det ikke er alle, der har danset trinene lige pænt, og nogle slæbte endda på
fødderne af gammel vane, selvom de prøvede at huske, at de stod på krydset og derfor var helt sikre på at komme
med på filmen. Men vi har fået en unik dokumentation af, at der var en flok dansere og spillemænd i 2017 der
kunne et fantastisk stort repertoire. Nu er filmene ved at blive klippet til. De fleste af dansene klippes, så der bliver vist 3 ture af dansen. Det betyder bl.a. at man har mulighed for at sortere de værste fejl fra. Når en dans har
været danset 6 gange igennem, kan man jo vælge de 3 ture, hvor der var færrest fejl. Det hele skal være tilgængeligt på nettet, så alle kan få glæde og inspiration af filmene. En super god idé, der blev ført ud i livet og har kostet
usandsynligt mange frivillige timer og lidt penge. Efter årsmødet bliver der vist nogle eksempler på optagelserne.
Et andet tiltag er optagelser af forskellige schottish variationer. Det er sådan set ret simpelt. Der er optaget noget
musik. Så skal der være en instruktør, der kan sige lidt om variationen, og så skal der være en dansepartner, som
instruktøren kan danse med og en kameramand. Så kan man producere små YouTube videoer. Der kommer en ny
variant hver uge. Til nytår har vi altså fået 52 schottish varianter der er lige til at gå til - vist og forklaret så alle kan
være med. Disse ildsjæle og mange flere er med til at holde folkedansen i live. Det sker bare alt for ofte, at man
stopper op, før ideen bliver ført ud i livet og tænker: ”Nej det kan da ikke lade sig gøre”. I begge ovenstående
tilfælde ville det nok have været reaktionen fra de fleste. Det lyder alt for besværligt. Hvis folk har modet til at
føre ideerne ud i livet, så er det alt for sjældent at vi andre kommer til at høre om dem. Det er en stor fejl. Vi har
alle brug for at høre små historier, om de ting der gik godt. Om de ideer, uanset hvor skøre de lød i starten, der
bliver ført ud i livet. Hvis man har fået en god idé i Nordjylland der virkede, så virker den sikkert også på Sydsjælland og omvendt. Større er Danmark trods alt ikke. Vi vil rigtigt gerne sætte spalteplads af til dette formål i Trin &
Toner. Kom med alle jeres gode historier. Alt det gode der blev ført ud i livet. De ting I gør anderledes, som har
gjort det sjovere at komme til dans. Den idé I fik der skaffede nye medlemmer. Den gode oplevelse I havde med
at lægge to små naboforeninger sammen til én stor. Alt har interesse. Jeg kan ikke garantere at alle gode historier
kommer i Trin & Toner, for jeg tror der er alt for mange gode historier. Men send dem til Trin & Toner og lad redaktøren sortere i historierne, i stedet for at lade dem ligge i skuffen og samle støv.
En forudsætning for at det hele kan lade sig gøre, er at der er nogle penge at gøre med. Det er trist, at vi altid skal
tænke på det, men sådan er det bare. En af de nemmeste måder at skaffe penge til Folkedans Danmark på er at
indberette sine medlemmer til CFR. Centralt Forenings Register. CFR registrerer alle medlemmer af DIF og DGI.
Det er registreringerne i CFR, der afgør, hvor mange penge vi får i tilskud fra DIF. Vi må hvert år konstatere, at ikke
alle foreninger sørger for at indberette medlemmer til CFR. Vi må også konstatere, at ikke alle foreninger har sat
sig ind i, hvordan man skal indberette medlemmer.
Ud over de midler vi får på baggrund af indberetningen, får vi også nogle midler i strategistøtte. Disse midler afhænger af, hvor meget vi lever op til de aftaler, som vi har med Sportsdanserne og DIF. Der er nedsat en gruppe
på tværs af Sportsdanserne og os, der arbejder på at sikre opfyldelsen af strategierne. Der er planlagt et møde
mellem begge bestyrelser, så vi kan lære hinanden bedre at kende og få mere tillid til hinanden.
Det er vigtigt, at vi hurtigt kommer til at arbejde godt sammen, da det for mig står helt klart, at det er i denne
første 4 årige strategiperiode, de forskellige forbund skal vise, om vi kan udvikle vore forbund. Hvis det ikke lykkes
denne gang, så bliver det svært at overbevise DIF’s bestyrelse om, at vi kan løfte opgaven den næste periode.
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Det at en del af pengene fra DIF bliver givet til opfyldelse af strategier, gør at vi er nødt til at bruge nogle af pengene på at opfylde strategierne. Dette betyder igen, at vi har færre penge til daglig drift af Folkedans Danmark. På
længere sigt hjælper strategierne på økonomien, hvis vi opfylder dem, men lige nu, skaber det et hul i økonomien.
Det er endnu ikke lykkedes at finde andre faste indtægtskilder til at dække dette hul. Vi fremlægger derfor forslag
til en kontingentstigning for voksne medlemmer på 10 kr. således at kontingentet kommer op på 180 kr.
Persondataforordning er sådan et dejligt mundret ord, eller GDPR som den engelske forkortelse hedder. Det er
vigtigt at alle os, der indsamler almindelige oplysninger om folk, sætter os ind i de krav der følger med Dataforordningen. Vi indsamler alle oplysninger om vore medlemmer, ellers kan vi ikke lave en liste over foreningens
medlemmer. Der er nogle ting i dataforordningen vi skal have helt styr på. Hvis vi har det, så er der ingen problemer. Der er i denne uge blevet sendt materiale om dataforordningen ud til alle foreninger. Senere i dag kommer
der et kort oplæg om forordningen, og Dorthe, der har sat sig ekstra godt ind i materialet, sidder klar ved telefonerne de kommende uger, for at besvare alle jeres spørgsmål omkring dataforordningen.
Sidste år fortalte jeg, at der var forhandlinger i gang omkring at få landsstævnet 2019 til Holstebro. Det blev af
forskellige årsager desværre ikke til noget. Det er dog lykkedes at få lavet en aftale med Varde og Omegns Folkedanserforening og Ølgod Folkedansere. De kom faktisk selv og spurgte, om vi havde lyst til at kigge deres vej med
et landsstævne, og det har vi selvfølgelig. Der er indgået aftale med Varde Kommune. Både stævneudvalg og underudvalg arbejder på højtryk. Kommunen har valgt, at der sidder én fra forvaltningen med i stævneudvalget. Alt i
alt tegner det til at blive et rigtigt spændende stævne: Varde 2019. Stævneudvalget vil senere i dag præsentere
nogle af tankerne omkring stævnet, men jeg kan allerede nu afsløre at det er et spændende område af Danmark,
med masser af historie, flot natur og gode faciliteter til et landsstævne. Jeg glæder mig allerede til at se jer alle i
Varde næste sommer.
Hvert år holder vi et Frivillig Seminar. Det har i mange år ligget i august, men i år vil vi prøve at flytte det til september. Det bliver lørdag d. 29. september i Varde. Vi forventer og håber at flere kan deltage, nu hvor vi har flyttet seminaret hen til slutningen af september, hvor flere foreninger er startet. Der har nogle gange været tvivl
om, hvem der kan deltage til Frivillig Seminaret, det kan alle der har tid og lyst. Alle medlemmer der har en interesse i folkedansen kan deltage.
Dagen har de fleste år været bygget op af tre dele:
• Information om det kommende landsstævne, hvilket også er grunden til, at vi altid holder mødet i den kommende stævneby. Det er de vigtige informationer vi får, altså bruger vi ikke tid på at trave byen rundt og se
klasselokalerne, da langt de fleste klasselokaler har 4 vægge, loft og gulv. Men vi skal have informationer om
stævnet, så alle deltagere kan gå hjem og være ambassadører for stævnet og fortælle alle andre hvorfor det
bliver så spændende at tage til landsstævne.
• Emnegrupper, hvor man går ud i mindre grupper og diskuterer nogle af de ting der rører sig specifikt inden for
emnerne: B&U, Dans, Dragt, Musik, Organisation og PR. Grunden til at vi har musikken med, er at seminaret
afholdes i fællesskab med Spillemandskredsen.
• Fælles emne, i år er fælles emnet slet og ret frivillighed. Der vil være ekstern oplægsholder om frivillighed.
Hvad er frivillighed og hvad forventes af en frivillig, men ikke mindst hvad forventer en frivillig af organisationen, vil være nogle af de emner der kommer op på seminaret.
Frivillig seminaret er en rigtig spændende dag, hvor det er muligt at diskutere de emner, der interesserer os allermest på tværs af hele organisationen. Det giver gode input til det videre arbejde for os alle. For lige at slå det
helt fast, hvem der kan deltage, det kan alle frivillige. Hvem er så frivillig, ja det er vi alle, en frivillig er en der frivilligt yder et stykke arbejde, der er ikke noget krav om arbejdets omfang. Det er nok at du har stablet nogle stole til
en danseaften eller bagt en kage. Jeg tror ikke der går mange folkedansere rundt der ikke kan kalde sig frivillig.
På årsmødet 2017 blev der vedtaget et budget med den forudsætning at Trin & Toner nu udkommer digitalt. Vi
har valgt en løsning, hvor vi sender en mail med et link til et digitalt blad til alle medlemmers e-mail adresse. Denne løsning er valgt af flere grunde. Hvis vi sender en fil ud hver gang, vil mange medlemmers mailboks hurtigt
blive fyldt op, da en pdf fil med bladet er meget større end blot en mail med et link. Dette betyder dog, at nogle
har været nødt til at installere en adobe reader, for at kunne læse bladet.
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En sådan kan man downloade ganske gratis og nemt. Hvis man ikke ønsker at bladre rundt i det tilsendte blad,
kan man downloade det, så bliver det til en lang række sider der ligger under hinanden. Når bladet er downloadet, kan man også gemme det, så man kan læse det igen senere, men man kan selvfølgelig også gemme sin mail
med linket, så kan man også åbne det igen. Der har naturligvis været lidt startproblemer, med mange opkald til
sekretariatet. Dorthe har været hjælpsom og har fået alle guidet igennem opstarten. Desuden har vi fået hjælp fra
Bente Johansen, tidligere sekretær i styrelsen, der laver et stort arbejde med at kontakte alle dem, som vi kan se
ikke modtager bladet. Det vil sige alle dem, hvor vi får automatiske beskeder tilbage når vi sender bladet ud. Det
kan være at mailboksen er fuld, det kan være at mailadressen ikke virker, og der kan være forskellige andre småfejl. Som regel kontakter Bente de forskellige, og fortæller om den fejlbesked vi har fået tilbage. Nogle lover at
rydde op i deres mailboks, men næste gang vi sender bladet, ja så er den desværre fuld igen. Nogle har fået lavet
en lille fejl i deres mail, den bliver rettet i systemet og bladet kan sendes ud igen. Ved den ene udsendelse, var det
pludselig alle ofir adresserne der ikke virkede, det viste sig så, at det er fordi ofir nu hedder godmail i stedet for
ofirmail, det var der bare ikke lige nogen af medlemmerne der havde husket at få rettet i medlemssystemet. Vi
kan nemlig kun sende bladet ud til dem, der har sørget for, at det er den rigtige mailadresse, der står i medlemssystemet. Vi har enkelte medlemmer, der ikke har fået bladet, selvom vi mener, vi har gjort alt for at få fat i dem.
Når man har en forkert mailadresse og et forkert telefonnummer stående i systemet, og der ikke bliver reageret,
når man kontakter foreningen, for at fortælle at der er problemer med et medlems oplysninger, så er der ikke
meget mere, vi kan gøre - desværre. Der er en lille gruppe medlemmer, der har valgt at framelde Trin & Toner,
det er naturligvis en skam, men hvis de ikke ønsker bladet, så er det en mulighed man har.
Det er ikke alle, der er begejstrede for det nye blad. Nogle savner at kunne bladre i et virkeligt blad, mens andre
ikke har en e-mail adresse, og dermed ikke kan modtage bladet direkte. Flere har henvendt sig og spurgt, om vi
ikke kan trykke nogen blade og sende ud, det kan vi desværre ikke. Vi var nødt til at finde besparelser på budgettet og det blev, efter mange års tilløb, Trin & Toner. Vi kan ikke begynde at trykke og sende blade ud til nogle
medlemmer igen, så forsvinder besparelsen, og hvor skal vi så skære i stedet?
Hvis alle foreninger gør en stor samlet indsats, så mener jeg det er fuldt ud realistisk at skaffe 1.000 medlemmer
mere, det er faktisk kun 7,15 medlem mere pr. forening, det giver til gengæld både en bedre økonomi i den enkelte forening, og det giver 180.000 kr. i direkte medlemskontingent til Folkedans Danmark. Det gør ikke at Trin &
Toner kommer tilbage som papirblad, men det gør, at vi har mulighed for at sikre andre ting, og udvikle os. Det
gør også, at vi får meget lettere ved at opfylde vores strategiaftale med DIF og dermed meget større chance for at
få flere DIF midler i fremtiden. Så en samlet indsats vil hjælpe på alle fronter. Hvis vi alle skaffer 10 medlemmer
mere, når vi nu alligevel er i gang, så bliver det til 1.400 medlemmer mere og 252.000 kr. Hvad siger I til det? Skal
vi gøre det, eller skal vi lade stå til?
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til Lokalforeninger, Udvalg, Regioner, Dorthe på sekretariatet samt ikke
mindst Styrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år. Tak til jer og alle andre, der yder en indsats, stor som
lille, for folkedansens beståen.
-------Dirigenten oplyste, at der var 61 stemmeberettigede delegerede til stede, repræsenterende 2.107 medlemmer,
svarende til 49,2 % af stemmerne.
-------Bemærkninger til de skriftlige beretninger og den mundtlige beretning
Hilmar Mikkelsen, enkeltmedlem/region Syddanmark:
Vi har ingen computer derhjemme og savner Trin & Toner. Jeg vil opfordre styrelsen til at se på, hvordan sådan
nogle som os kan få bladet.
Når styrelsen på Årsmødet fremsætter forslag til f.eks. besparelser, bør man give to forslag, som forsamlingen kan
vælge imellem.
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Lissi Madsen, Den Lille Vendelbo
På hjemmesiden er der anført mange foreninger med et så lavt medlemstal, at undervisningen faktisk ikke burde
kunne gennemføres. Har I en fornemmelse af, om alle medlemmer er tilmeldt FD?
Sonja Nielsen, Herlev Folkedanserforening
Vi har et medlem, som får Trin & Toner på sin arbejdscomputer, hvor man ikke må installere flash player.
Kan bladet downloades i en lavere opløsning, som vi kan videresende pr. mail til dette og evt. andre medlemmer?
Jan Kirk Todsen, Styrelsen
Til Hilmar: Som handlekraftig styrelse fremsætter vi kun det forslag, som vi mener skal vedtages. Et forslag kan
dog altid nedstemmes ligesom alle medlemmer er velkomne til at stille andre forslag. Derfor vil vi kun fremsætte
ét forslag.
Vi har allerede taget stilling til, at Trin & Toner kun udsendes elektronisk, så det gør vi ikke mere ved.
Til Lissi: Vi har en velbegrundet formodning om, at nogle foreninger ikke indmelder alle medlemmer, men vi kender også til foreninger, hvor der vitterligt kun er én kvadrille. Der er også medlemmer, der danser flere steder,
men da der ikke er krav om dobbelt medlemskab, figurerer de på hjemmesiden kun hos én forening.
Vi har hverken ressourcer eller hjemmel til at gøre noget ved de foreninger, der ikke tilmelder alle medlemmer.
Til Sonja: Vi vil gerne kigge på, om formatet på det udsendte blad kan ændres.
Herefter blev såvel de skriftlige beretninger som den mundtlige beretning taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
Bent Hansen fremlagde regnskabet for perioden 1.1.-31.12.2017, der udviste et overskud på kr. 13.710
Bent Hansen anførte, at
• kontingenter er periodiserede
• antallet af foreningsmedlemmer under 18 år er faldet drastisk
• indtægter ifm. julekalendere er steget en smule siden sidste år, både pga. besparelser i trykomkostninger
samt lidt flere solgte kalendere
• Landsstævnet 2017 gav et overskud på kr. 198.000. Da der har været udgifter ifm. NORDLEK, er de i årsrapporten anførte kr. 147.000 er et netto-tal.
• Langt de fleste kursusudgifter vedrører instruktøruddannelsen samt dragtinstruktøruddannelsen
• Ca. 50% af udgifter til styrelsens arbejde vedrører kørsel mv. ifm. møder
• ”Regionskonference” burde have været rettet til ”Frivilligseminar”
• Ejendommen er nedskrevet til vurderingen kr. 690.000 og værdi af varelager er nedskrevet til ca. kr.
130.000
• Bankbeholdningen på kr. 1.140.000 skyldes overskud ved NORDLEK 2015 samt at regionerne er økonomisk ganske velpolstrede
Bemærkninger til regnskabet:
Erling Jakobsen, Region Midtjylland
Hvad skyldes den store forskel i budget 2017 og resultat 2017 for konkurrencevirksomhed?
Bent Hansen, styrelsen
Der blev afholdt DM ifm. KØST i 2017, men ikke i 2016 – det giver nogle udsving fra år til år.
Herefter blev Årsrapporten taget til efterretning.
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Bent Hansen gennemgik derefter regnskaberne for:
Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat
Fondskapitalen er på kr. 148.623 og legatkapitalen kr. 166.850.
A. Thyregaards Mindefond
Fondskapitalen er på kr. 48.335 og legatkapitalen kr. 84.313.
Overskuddet hidrører også her fra renter og udbytter fra obligationer mv.
Bent Hansen opfordrede medlemmer at checke fonde og puljer på FD’s hjemmeside for at se, om de kan søges til
foreningens aktiviteter.

Bemærkninger til fondsregnskaberne:
Egon Agerskov, Tølløse Liegstouw Forening
Frøken Karen Fischer Hansen rejselegat kan ikke søges – det er styrelsen, der tildeler midlerne. Men man kan jo
gøre styrelsen opmærksom på en specifik aktivitet….
Carl Erik Rasmussen, Region Midtjylland
Har man være i kontakt med andre banker omkring omkostninger og gebyrer?
Bent Hansen, styrelsen
Vi er i kontakt med Nordea for at undgå alle de mange gebyrer, de påligner os.
De to fondsregnskaber blev herefter taget til efterretning.

Årsmødet blev herefter suspenderet
------------Mødet blev genoptaget kl. 13.00.

5. Behandling af indkomne forslag
A. Ændringsforslag fra styrelsen:
Forslag til vedtægtsændringer.
Nuværende
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
Ændringsforslag
Organisationen og dens organer
§3
FD er organiseret på følgende måde:
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1.
2.
3.
4.
5.

Årsmødet, § 4
Styrelsen, § 7
Regionsbestyrelser, § 8
Regionernes udvalg, § 8 stk. 2
Foreninger (kun via delegerede), § 4 stk.2

Begrundelse
Udvalgsstrukturen i regionerne blev i forbindelse med ændringerne i antallet af bestyrelsesmedlemmer i regionsbestyrelserne i 2016 flyttet fra § 8 stk. 7 til § 8 stk. 2. Dette blev dog overset i § 3, dette ønskes rettet nu.
-------Nuværende
Årsmødet
§4
Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en udførlig dagsorden for mødet med en redegørelse for de indkomne forslag samt bilag.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet
7. Valg af formand (hvert 3. år)
8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
10. Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
11. Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab
12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
14. Valg af statsautoriseret revisor
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.
16. Eventuelt
Ændringsforslag
Årsmødet
§4
Stk. 6. Årsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en udførlig dagsorden for mødet med en redegørelse for de indkomne forslag samt bilag.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af kontingenter,
regionernes driftstilskud, styrelsens skattefri godtgørelse og abonnementspris for medlemsbladet
7. Valg af formand (hvert 3. år)
8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab
Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
Valg af statsautoriseret revisor
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.
16. Eventuelt
Begrundelse
Det er mange år siden at der har været valgt to dirigenter på årsmødet, hvorfor vedtægterne bør rettes så de
stemmer overens med de faktiske forhold.
Der blev ved årsmødet 2017 spurgt ind til styrelsens diæter. Der blev redegjort for at styrelsen ikke modtager
diæter, men skattefri godtgørelse. Der blev opfordret til at rette dette i vedtægterne og dette ønskes gjort nu.
------Nuværende
Beslutningsdygtighed
§5
Stk. 1. Afstemningen på årsmødet foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages,
hvis mindst 5 delegerede forlanger det. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede undtagen i tilfælde nævnt under § 5, stk. 2 og § 11, stk. 1 og 2.
Ændringsforslag
Beslutningsdygtighed
§5
Stk. 1. Afstemningen på årsmødet foregår normalt ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages,
hvis mindst 5 delegerede forlanger det. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede undtagen i tilfælde nævnt under § 5, stk. 2 og § 10, stk. 1 og 2.
Begrundelse
Da koordineringsudvalget i 2017 blev fjernet fra vedtægterne, blev alle de andre § rykket op. Dette blev dog overset i § 5, hvor der stadig henvises til § 11, der ikke findes mere. Dette ønskes rettet nu.
-------Nuværende
Ekstraordinært årsmøde
§6
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når styrelsen eller mindst 1/4 af de indmeldte foreninger kræver det, eller som
anført under § 11, stk. 1 og 2. Indvarsling til ekstraordinære årsmøder sker på samme måde som til ordinære
årsmøder.
Ændringsforslag
Ekstraordinært årsmøde
§6
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når styrelsen eller mindst 1/4 af de indmeldte foreninger kræver det, eller som
anført under § 10, stk. 1 og 2. Indvarsling til ekstraordinære årsmøder sker på samme måde som til ordinære
årsmøder.
Begrundelse
Da koordineringsudvalget i 2017 blev fjernet fra vedtægterne blev alle de andre § rykket op. Dette blev dog overset i § 6 hvor der stadig henvises til § 11 der ikke findes mere. Dette ønskes rettet nu.
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-------Nuværende
Styrelsen
§7
Stk. 8. Styrelsesmedlemmer får ved mødevirksomhed i FD's interesse godtgjort rejseudgifter til billigste rejsemåde
samt diæter pr. påbegyndt døgn. Diæternes størrelse fastsættes af årsmødet.
Ændringsforslag
Styrelsen
§7
Stk. 8. Styrelsesmedlemmer får ved mødevirksomhed i FD's interesse godtgjort rejseudgifter til billigste rejsemåde
samt modtager skattefri godtgørelse. Den skattefri godtgørelses størrelse fastsættes af årsmødet.
Begrundelse
Styrelsen modtager ikke længere diæter, men alene skattefri godtgørelse, hvorfor vedtægterne bør rettes så de
stemmer overens med de faktiske forhold.
-------Nuværende
Regionsbestyrelse
§8
Stk. 8. Hvert år i august /september måned afholder FD, i samarbejde med SK, regionskonference med deltagelse
af Regionsbestyrelser og SK's regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for udvalg under FD, for
udvalg under regionerne samt andre der har interesse i folkedansens udvikling.
Ændringsforslag
Regionsbestyrelse
§8
Stk. 8. Hvert år i august /september måned afholder FD, i samarbejde med SK, frivillig seminar med deltagelse af
Regionsbestyrelser og SK's regionsbestyrelser. Desuden kan inviteres repræsentanter for udvalg under FD, for
udvalg under regionerne samt andre der har interesse i folkedansens udvikling.
Begrundelse
Det er flere år siden at arrangementet ændrede navn fra regions konference til frivillig seminar. Derfor ønskes
vedtægterne rettet så de stemmer overens med de faktiske forhold.
-------Da alle forslag fra Styrelsen drejer sig om konsekvensrettelser samt ændring af enkelte ord, valgte dirigenten at
sætte alle forslag til afstemning under ét.
Egon Agerskov, Tølløse Liegstouw Forening
Jeg har et ændringsforslag til §4 stk. 6 punkt 4:
”Fremlæggelse af de reviderede regnskaber” bør i stedet være ”Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport”.
Hanne Troen, Region Sjælland
Jeg forventer et regnskab, så jeg vil foreslå ordlyden ”Årsrapport inkl. regnskab”
Sonja Nielsen, Herlev Folkedanserforening
§8 stk. 8: Burde det ikke være ”Frivilligseminar” i stedet for ”frivillig seminar”?
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Bent Hansen, styrelsen
En årsrapport indeholder meget mere end tal, f.eks. styrelsens økonomiske beretning, revisionspåtegning osv. Der
er efter min mening ikke behov for ændring til ”Årsrapport inkl. regnskabstal”, men kun ”Årsrapport”.

Der blev herefter foretaget følgende ændringer til Styrelsens forslag:
§4, stk. 6, pkt. 4:
§8, stk. 8:

Fremlæggelse af de reviderede årsrapporter
Hvert år i august/september måned afholder FD, i samarbejde med SK, Frivilligseminar med
deltagelse af….

Styrelsens forslag med de nævnte ændringer blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.

B. 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 Idrætsforbund. 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.
Bemærkninger til forslaget
Lissi Madsen, Den Lille Vendelbo
Ib Jensen, Nord Als Folkedansere, kontaktede mig i går og spurgte, om jeg på foreningens vegne vil fremlægge
forslaget her på Årsmødet. Hvis dette er i overensstemmelse med vedtægterne, vil jeg gerne fremlægge forslaget
og anbefale det på min egen forenings vegne.
Dirigenten konstaterede, at Lissi Madsen ikke havde en skriftlig fuldmagt, men accepterede en mundtlig fuldmagt.
Lissi Madsen, Den Lille Vendelbo
Begrundelsen er den samme som anført i forslaget. Vores kasserer i Den Lille Vendelbo er enig i forslaget.
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Styrelsen kan ikke støtte forslaget, da det vil give FD likviditetsproblemer. Jeres medlemskab starter allerede 1.
september, så I har faktisk allerede fået 2 måneders kredit. Samtidig er der mulighed for at eftertilmelde medlemmer indtil 1. februar, hvad antal stemmeberettigede på Årsmødet angår.
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Lissi Madsen, Den Lille Vendelbo
Tak for en god begrundelse, som gør, at jeg tillader mig at trække forslaget.

6. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af
kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens diæter og abonnementspris for medlemsbladet
Aktivitetsplan v/Jan Kirk Todsen
Formanden gennemgik de arrangementer, der ligger i styrelsens og udvalgenes regi i 2019. Der var enkelte fejl i
den aktivitetsplan, der blev udsendt sammen med det andet materiale til Årsmødet, men den korrekte plan kan
ses på FD’s hjemmeside.
• I 2019 har Nytårskurset på Snoghøj 100-års jubilæum.
• Styrelsesmøder er med i planen, så medlemmer kan nå at søge pulje/fonde, stille forslag osv. i god tid inden
møderne
• ÅLEK er et nyt stævne på Åland
• Dragtinstruktøruddannelsen er 8.-14.9.2019.

Budget v/Bent Hansen
Bent Hansen redegjorde for budgettet for 2019, som udviser et underskud på kr. 14.600, og nævnte bl.a. følgende:
• Ca. 50% af DIF-tilskud er baseret på indberetninger fra medlemmerne – ca. 50% vedrører specifikke projekter.
Ét af de projekter, vi samarbejder med Danmarks Sportsdanserforbund om, er medlemshvervning. Derfor har
vi indregnet en medlemsfremgang i budgettet resulterende i kr. 773.000 i kontingenter
• Udgift på kr. 180.000 til DIF’s strategiplan er målrettet til projekt medlemshvervning
• Besparelsen ifm. elektronisk udsendelse af Trin & Toner er budgetteret til ca. kr. 144.000

Styrelsens diæter
Styrelsen foreslår ingen diæter men skattefri godtgørelse efter statens takst. Kørselsgodtgørelse afregnes efter
statens lave takst.

Fastsættelse af kontingenter v/Bent Hansen
Styrelsen foreslog følgende kontingentstigning:
Voksne
Børn kr.
Enkeltmedlemmer

kr. 10,00 (stigning fra kr. 170,00 til kr. 180,00)
kr. 0,00 (uændret kr. 40,00)
kr. 0,00 (uændret kr. 225,00)

Fastsættelse af regionernes driftstilskud v/Bent Hansen
Styrelsen foreslog uændrede driftstilskud: Kr. 22.000 til region Hovedstaden og kr. 17.000 til hver af de øvrige
regioner.
Fastsættelse af styrelsens diæter v/Bent Hansen
Styrelsen foreslår ingen diæter, men skattefri godtgørelse efter statens takst. Kørselsgodtgørelse afregnes efter
statens lave takst.
Fastsættelse af abonnementspris for medlemsbladet v/Bent Hansen
Styrelsen foreslog uændret abonnementspris: Kr. 170 for ikke medlemmer, elektronisk tilsendt
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Kommentarer til ovenstående:
Hanne Troen, Region Sjælland
Kontingentindtægterne i budgettet synes optimistiske – hvad er de baseret på?
Hvorfor sætter man ikke abonnementsprisen på Trin & Toner op, så den også bliver kr. 180?
Andreas Lorenzen, Herlev Folkedanserforening
Hvad går midlerne ifm. strategiplanen til? – udformning, implementering eller?
Grete Pedersen, Korup-Ubberud Folkedansere
Der er en likvid formue på ca. kr. 2,2 mill. Har styrelsen overvejet at bruge nogle af disse penge til strategiplanen?
Ellen Kjær, Holstebro Folkedanserforening
Hvis kontingentet fortsætter med at stige, melder Holstebro Folkedanserforening sig ud, for vi har nået smertegrænsen. Vi får nemlig ikke en krone i tilskud nogetsteds fra.
Forslaget om stigningen var ikke meldt ud i dagsordenen – hvad er begrundelsen for den?
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Til Andreas: Vi har allerede aftalt strategiplanen med DIF – nu gælder det om at få dem udført. Det drejer sig først
og fremmest om rekruttering af nye medlemmer, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe på tværs af styrelse og
regioner, som arbejder med ekstern synliggørelse.
Til Grete: En del af de kr. 2,2 mill. står i regionerne og selv om det iflg. vedtægterne er FD’s, er det dem, regionerne har som råderum til deres aktiviteter. Vi mener, at formuen er på et passende niveau.
Til Ellen: Der var ganske rigtigt en fejl i det materiale, der blev udsendt ifm. Årsmødet og det beklager vi rigtigt
meget. Forslaget om kontingentforhøjelse er dog anført i dagsordenen i Trin & Toner.
Bent Hansen, styrelsen
Til Hanne: Kontingentet på kr. 773.000 forudsætter 4.120 voksenmedlemmer, 260 medlemmer under 18 år og 95
enkeltmedlemmer. Vi har i dag ca. 4.600 voksenmedlemmer.
Ellen Kjær, Holstebro Folkedanserforening
Vores medlemmer beklager sig over at skulle læse bladet elektronisk og det er forbundet med store udgifter for
os at printe det. Vi mister medlemmer, hvis vi skal sætte kontingentet op – de flytter ud til vore naboforeninger,
der ikke er medlem af FD.
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Ungdomsfor. Folkedans/Region Syddanmark
B&U-kontingentet kunne godt få et lille nøk opad.
Erling Jakobsen, Region Midtjylland
Jeg giver Holstebro medhold – vi får problemer med at fastholde foreninger. Der er mange foreninger i Region
Midtjylland, som ikke er med i FD og de er vore konkurrenter.
Rise Larsen, G.D.V. Hundested Folkedansere
Vi er også meget imod en kontingentforhøjelse. Vi har 130-140 line dancere i vores forening, som ikke kan se,
hvad de skal bruge FD til. Hvis vi kommer med en forhøjelse kan vi risikere, at de melder sig ud.
Vi har eget hus, som kræver vedligeholdelse, så vi har mange udgifter.
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Vi hører fra flere i Region Midtjylland, at mange andre foreninger ikke er med i FD. Hvorfor har I ikke sørget for
det?
Det er jer, der har valgt styrelsen til at få FD til at fungere. I vælger, hvordan budgettet skal se ud. Vi arbejder på
næsten frivillig basis og vi gør det, så godt vi kan. Jeg hører kun, at I ikke vil betale mere – jeg hører ikke, hvordan
vi kan skaffe pengene på anden måde.
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Til Edit: Vi har ikke så mange B&U-medlemmer, så det har ingen større virkning at hæve deres kontingent.
Til Rise: Det er et fællesskab det her – I har besluttet, at der skal være en fælles organisation, der skal arbejde for
folkedansen. FD kan ikke eksistere uden penge. Vi har også et hus og skal have likvide midler til div. reparationer
eller nyanskaffelser. Vi kan ikke bede instruktører om at arbejde gratis eller højskolen i Bjerringbro om at huse os
gratis. Vores fantasi rakte til en kontingentstigning på kr. 10 og det er det, vi foreslår.
Bent Hansen, styrelsen
Det er korrekt at vi ved årets afslutning havde ca. kr. 2,2 mill. på kontoen, hvoraf ca. kr. 500.000 tilhører regionerne, men beløbet var primo april faldet med ca. 400.000. Vi betaler regninger hele året rundt, men får kun penge
ind i efteråret, hvilket i tidligere år har betydet, at vi har måttet ud og låne penge for at få enderne til at nå sammen. Kr. 2,2 mill. lyder af meget, men det er det ikke i vores organisation.
Ellen Kjær, Holstebro Folkedanserforening
Vi har et hold, som hverken er medlem af Holstebro Folkedanserforening eller FD. Hvis deres kontingent skal sættes op med kr. 300, vil de ikke komme i foreningen længere. Vi har haft generalforsamling i februar, så vi først
sætte kontingentet op før næste år.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne
Jeg vil gerne rose styrelsen for den udvikling der er sket mht. vores blad. Der sker en digital udvikling og det er
dejligt at se, hvordan det kan ses i budgettet.
Carl Erik Rasmussen, Region Midtjylland
På et tidspunkt fortalte man at regionerne havde mange penge – kan man ikke beskære tilskuddet til regionerne i
stedet for at foreslå en kontingentforhøjelse?
Andreas Lorenzen, Herlev Folkedanserforening
Er der kursustilbud til line dancere, square dancere osv.? Hvis ikke, så kan jeg godt forstå, de ikke har lyst til at
være med i FD.
Hvad er det, de midtjyske foreninger efterspørger hos FD og som gør, at de får lyst til at være medlem?
Lissi Madsen, Den Lille Vendelbo
Jeg går ikke umiddelbart ind for alle kontingentforhøjelser, men jeg har ikke fantasi til at forestille mig alternative
indtægter. Det kommer ikke bag på mig med en kontingentforhøjelse og det har ikke den store betydning for
vores forening.
Erik Jønsson, revisor
Ved sidste årsmøde blev der sagt, at man måtte forvente en kontingentstigning igen i år, så det kan ikke komme
bag på nogen.
Morten Lisberg, styrelsen
Det for 2019 budgetterede DIF-tilskud er ca. kr. 60.000 lavere end i budgettet for 2017. Det skyldes, at vi i mellemtiden har fået flere oplysninger om beregningen af tilskuddet, men medfører også, at vi skal ud og finde de kr.
60.000 andre steder.
Bent Larsen, Kertemindeegnens Folkedansere
Jeg vil opfordre styrelsen til at udfærdige noget materiale, som kan bruges til at gøre foreninger i f.eks. Midtjylland opmærksom på, hvad de får for kontingentet, så foreningerne ikke selv behøver at lave det.
Anne Kathrine Clausen, Varde og Omegns Folkedanserforening
Jeg synes, vi er heldige, at stigningen kun er kr. 10 – det kunne have været meget højere. Stem nu ja til de 10 kr.
og lad os komme videre.
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Jan Kirk Todsen, styrelsen
Der er rigtig mange foreninger, der har ændret deres vedtægter, således at foreningens kontingenter er X-antal
kroner + det til enhver tid gældende kontingent til FD. Jeg er ked at høre, at Holstebro har brug for at have hold
udenfor FD for at få det til at løbe rundt.
Til Christina: Tak for roserne. Der er også mange, der har set kvaliteter i den nye måde at distribuere bladet på.
Til Carl Erik: Prisen for at administrere regionerne er den samme, med eller uden penge fra styrelsen. Med mindre
I finder besparelser i regionerne, har det ingen indflydelse på det samlede regnskab.
Til Andreas: Tanken bag én samlet organisation er bl.a. at kunne udbyde aktiviteter indenfor alle former for dans.
Samarbejdet med Danmarks Sportsdanserforbund herom er dog nedprioriteret, da vi ikke har overskud til arbejdet.
Til Bent: Vi har noget overordnet materiale, men vi kan som landsforening ikke fortælle, hvordan det er at gå til
folkedans ude i de enkelte egne eller foreninger. Alle foreninger gør tingene forskelligt og har forskellige udbud.
Derfor bliver I nødt til at gøre benarbejdet selv. Det er jeres medlemmer og jeres landsforening.
Carl Erik Rasmussen, Region Midtjylland
Må regionerne gå ind at dække det beløb, som kontingentforhøjelsen ville udgøre?
Bent Larsen, Kertemindeegnens Folkedansere
Det jeg mente var et generelt materiale om fordelene ved medlemskab af FD, f.eks. instruktøruddannelse, landsstævner osv.
Pia Bech, Hørsholm Folkedanserforening
Det kan være nødvendigt med en kontingentforhøjelse. Det kan være, vi skal ud til naboforeningerne for at se.
om vi skal slå os sammen og dermed blive større.
Ellen Kjær, Holstebro Folkedanserforening
Det er de foreninger, der melder sig ud, når der er kontingentforhøjelse, der skal tages fat i.
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Vi har i FD besluttet, at for at regionerne kan fungere, har de frihed til at bestemme over deres midler. Jeg tror, vi
vil forbeholde os ret til at kommentere på, hvordan de anvendes
Til Bent: Det overordnede PR-materiale har vi allerede.
Til Pia: Det er muligt, man skal kigge indad – vi hjælper gerne med råd og vejledning for at udvikle lokalforeningerne.
Til Ellen: De fleste melder sig ud i nattens mulm og mørke, men vi kontakter dem, hvis vi ved at de er på vej ud.
I så tilfælde plejer det at lykkes det at få dem med tilbage igen. Husk også at nye foreninger kan være medlem i
to år til nedsat kontingent.
Hanne Hansen, Køge Folkedanserforening
Hvis nogle ønsker at se FD’s materiale om, hvad vi får for pengene, har jeg det liggende her på min ipad
Erling Jakobsen, Region Midt
Hvad er kontingentprisen de to første år?
Karin Jørgensen, Folkedans Foreningen for Aarhus og Omegn
Vi har i Aarhus kommune en pulje, der hedder +60. Vi søgte puljen om tilskud til kontingentet fra FD med den
begrundelse, at landsforeningen forsyner os med medlemsblad, kurser, div. materiale osv. Dette har medført, at
vores foreningskontingent har kunnet blive nedsat med 50%.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne
Jeg kunne foreslå nogle artikler fra os, hvorfor vi gerne er medlem af FD. Disse artikler kun videresendes/-gives til
andre foreninger.
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Ellen Kjær, Hostebro Folkedanserforening
Vi kan ikke søge kommunen om tilskud, fordi vi har vort eget hus. DGI Holstebro er også ved at være en konkurrent.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne
En kommentar til Ellen: Måske skal I i dialog eller indgå et strategisk samarbejde med DGI/konkurrenterne, så I
ikke stjæler hinandens medlemmer.
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Styrelsen kan fastsætte kontingentet de to første år, som nok vil ligge på kr. 20-25. Sidste gang det skete var ifm.
Landsstævnet i Aabenraa, hvor to foreninger blev meldt ind.
Det var et godt forslag at søge pulje og fonde – der er flere kommuner, der har midler til rådighed til forskellige
arrangementer. Der kommer også en fællespulje fra DGI og DIF, som alle lokalforeninger kan søge til helt bittesmå
projekter i foreningerne.
Morten Lisberg, styrelsen
Jeg vil gerne høre, om der er noget konkret materiale e.l., foreningerne mangler, så lokalforeninger på vej ud får
lyst til at blive.
Erling Jakobsen, Region Midtjylland
Det lyder godt med et kontingent for nye medlemmer på kr. 25 – kan vi få det på skrift ude i regionerne, så vi kan
tage det med ud til foreningerne til efteråret.
Carl Erik Rasmussen, Region Midtjylland
Jeg kan se på DGI’s hjemmeside, at de nævnte midler kan søges efter 1. april. Er der offentliggjort noget om dette?
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Vi har fået at vide, at de sender det ud til alle, der indberetter i CFR.
Aktivitetsplanen, budget inkl. kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens skattefrie godtgørelser samt
abonnementspris blev sat til afstemning under ét.
54 stemte for styrelsens forslag, 4 stemte imod styrelsens forslag, 3 stemte hverken for eller imod.
Styrelsens forslag var hermed godkendt.

7. Valg af formand (hvert 3. år)
Punktet ikke aktuelt, da der først er valg af formand i 2019.

8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
På valg var Bent Hansen. På styrelsens vegne anbefalede Jan Kirk Todsen genvalg af Bent.
Der var ikke modkandidater, hvorfor Bent Hansen blev genvalgt for en periode på tre år.

9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
På valg var Anna-Margrethe Jonsson (genopstillede), Trine Jordan Andersen (genopstillede ikke) og Arne Linjordet
(genopstillede ikke). Der var således to ledige pladser samt en vakant plads fra 2017 på to år.
På styrelsens vegne anbefalede Jan Kirk Todsen genvalg af Anna-Margrethe. Desuden opstillede Styrelsen Inge
Sølling, som præsenterede sig selv. Hun er medlem af Køge Folkedansere, tidligere styrelsesmedlem i 9 år, nuværende kursusleder på dragtinstruktøruddannelsen og på efteruddannelses dragt.
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Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Ungdomsfor. Folkedans
Vedtægterne spænder ben for, at man kan indtræde i Styrelsen når man samtidig er medlem af en regionsbestyrelse. Hvis Årsmødet kan give dispensation herfor, stiller jeg mig gerne til rådighed.
Grete Pedersen, Korup-Ubberud Folkedansere foreslog Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne, som dog
takkede nej til at stille op.
Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere
Kan man uddybe, hvor meget tid, man bruger på det?
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Vi holder tre weekendmøder, et møde om fredagen inden Frivillighedsseminaret samt fredag-søndag ifm. Årsmødet. De fleste er med i et eller flere udvalg, der afholder møder – dog ofte på tider, hvor man alligevel mødes eller
via skype. Men hvis man brænder for frivillighed, er det noget, man ikke kan lade være med.
Herefter blev Årsmødet suspenderet.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne
Har Styrelsen taget stilling til, om man kan dispensere for at man kan sidde i FD’ styrelse og samtidig i en regionsstyrelse?
Dirigenten:
Dette er reguleret i vedtægternes §8 stk. 5 og vi har på dette møde ikke bemyndigelse til at ændre i paragrafferne.
Hanne Hansen, Køge Folkedanserforening
Hvad med at få en line dancer med ind i styrelsen? Det kan være, det bliver et frisk pust.
Styrelsen ønskede at træde sammen, hvorfor Årsmødet blev suspenderet i ca. 15 minutter.
Erik Jønsson, revisor
Jeg foreslår at vi indkalder til ekstraordinært årsmøde ifm. Frivilligseminaret, ved hvilket man sletter den sætning i
paragrafferne, hvorefter man ikke samtidigt kan være medlem af FD’s styrelse og en regionsbestyrelse.
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Det er en trist dag, når vi ikke kan få valgt 2 nye medlemmer ind i styrelsen.
Styrelsen mener, at der, hvor vi omgår vedtægterne mindst er, at vi arbejder videre med 8 medlemmer. Samtidig
er det sådan, at vi ikke kan yde mere end vi gør og at vi derfor bliver nødt til at skære mere væk.
Vi vil blive dybt skuffet, hvis I til næste Årsmøde kommer med nogle ting, I ikke mener, vi har gjort godt nok, for
det er jer selv, der har valgt situationen.
Sonja Nielsen, Herlev Folkedanserforening
Jeg kan forvisse jer om, at vi ude i foreningerne sidder med det samme problem med at finde kandidater til bestyrelsesposter. Det er også vigtigt at man får personer ind, der trækker i samme retning som den øvrige styrelse. Jeg
har ikke tid til eller opbakning hjemmefra til at afsætte tre år til arbejdet, men vil gerne gå ind og lave ad hoc udvalgsarbejde, f.eks. gå ind og se på, om man kan fremme julekalendersalget.
Erik Jønsson, revisor
Hvilke udvalg har I? – måske kunne vi få andre medlemmer ind i disse end styrelsesmedlemmer.
Dirigenten
Dette er et godt spørgsmål, som kunne blive taget op ved Frivilligseminaret.
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Dirigenten konstaterede herefter, at Anna Margrethe Jonsson var genvalgt for en periode på tre år, Inge Sølling
var nyvalgt for en periode på tre år og at der var to vakante styrelsesposter.

10. Valg af intern revisor til LDF's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
På valg var Erik Jønsson, som genopstillede og blev genvalgt.

11. Valg af intern revisorsuppleant til LDF's samlede regnskab
På valg var Christian Skov, som skriftligt havde tilkendegivet, at han genopstillede.
Christian Skov blev genvalgt.

12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
På valg var Conny Jakobsen (Vest) og Anette Dahl Nielsen (Øst)
Begge genopstillede og blev valgt.

13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
På valg var Susanne Åberg (Vest) og Per Petersen (Øst).
Begge genopstillede og blev valgt.

14. Valg af statsautoriseret revisor
Styrelsen foreslår DIF’s revisionsordning (pt. Ernst and Young P/S). Forslaget blev vedtaget.

15. Valg til LDF'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 var Anne Kathrine Clausen, som genopstillede og blev valgt.

16. Evt.
Inge Sølling takkede for valget til Styrelsen og benyttede lejligheden til at reklamere for dragtuddannelsen. Hun
opfordrede til, at lokalforeningerne gav et tilskud til de medlemmer, der var interesserede i uddannelsen.
Egon Agerskov, Tølløse Liegstouw Forening
Jeg er styrelsen dybt taknemmelig for, at I vil fortsætte med 8 personer. Jeg foreslår, at der i hvert af de kommende 8 nr. af Trin & Toner kommer en annonce om, at der er vakante poster i Styrelsen og hvis der ikke kommer
nogen, så vil styrelsen se sig nødsaget til at nedlægge foreningen.
Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere
Jeg synes, det er mærkeligt, at der ikke kan findes et par stykker til styrelsen.
Hanne Troen, Region Sjælland
I regionerne har vi heller ikke for mange bestyrelsesmedlemmer. Måske skal vi tænke over, hvad det er der gør, at
vi ikke kan skaffe bestyrelsesmedlemmer i lokalforeninger, regionsbestyrelse og Styrelsen. Skal vi omtænke, hvordan vi arbejder?
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne
Jeg foreslår en artikelserie om, hvad I laver i styrelsen, hvad der motiverede jer til at stille op, hvilke opgaver I har
osv. Brug også facebook, så vi kan dele indlæg.
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Jan Kirk Todsen, styrelsen
Til Egon: Det bliver ikke Styrelsen, der kommer med et forslag om at nedlægge foreningen, så der vil ikke komme
noget fra os
Jeg har for sjov prøvet at udregne, hvor mange km jeg har kørt for FD i 2017. Det blev til ca. 10.000 km ifm. møder
med DIF, Årsmøder, styrelsesmøder, Frivilligseminar, møder med foreninger om evt. at være vært for landsstævner osv. osv. Jeg forsøger bare at fortælle jer, hvor hårdt vi lige nu er spændt for.
Morten Lisberg, styrelsen
Jeg opfordrer til, at I kontakter Dorthe på sekretariatet eller os i Styrelsen, hvis I har brug for informationer om
styrelsesarbejdet med henblik på at skaffe flere styrelsesmedlemmer.
Erik Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne
Den 15. juni er det Valdemarsdag. Jeg vil opfordre til, at vi stiller op til de arrangementer der er rundt omkring i
landet den dag.
Jan Kirk Todsen takkede de afgående styrelsesmedlemmer Arne Linjordet og Trine Jordan Andersen for det store
arbejde, de hver især har lagt i FD’s styrelse.
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Ungdomsfor. Folkedansere
Der har tidligere været talt om et samarbejde med DGI omkring materiale, kurser osv. Er der noget nyt om, hvor
lidt og hvor meget vi kan bruge hinanden.
Jan Kirk Todsen, styrelsen
Vi har i FD den holdning, at man skal have noget ud af vort medlemskab, dvs. ved nogle kurser og arrangementer
betaler medlemmer en lavere pris end ikke-medlemmer. DGI mener, at så længe vi fastholder denne politik, ønsker de ikke at samarbejde omkring sådanne arrangementer.

Dirigent Niels Winberg Clausen afsluttede herefter Årsmødet.

Odense, den 21. april 2018

_____________________________
Niels Winberg Clausen

_____________________________
Lone Schmidt

(dirigent)

(referent)
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