Dagsorden for Folkedans Danmarks årsmøde
27. april 2019
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FDs virksomhed i det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsrapport for Folkedans Danmark samt Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat
og A. Thyregaards Mindefond
5. Behandling af indkomne forslag.
5a Styrelsen:
Nuværende:
Styrelsen § 7 Stk. 1
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og ni styrelsesmedlemmer. Formanden og de ni
styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg foretages
på det førstkommende årsmøde for resten af valgperioden. Formand og økonomiansvarlig vælges
på skift direkte på Årsmødet. Styrelsen konstituerer sig selv med øvrige poster.
Fremtidig:
Styrelsen § 7 Stk. 1
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og seks styrelsesmedlemmer. Formanden og de
seks styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg
foretages på det førstkommende årsmøde for resten af valgperioden. Formand og
økonomiansvarlig vælges på skift direkte på Årsmødet. Styrelsen konstituerer sig selv med øvrige
poster.
Begrundelse:
Styrelsen har nu i en længere årerække haft vakante pladser. Dette er ikke motiverende for de
resterende styrelsesmedlemmer.
Styrelsen har valgt at ansætte en person mere på sekretariatet, der skal udføre en del af de
opgaver der tidligere lå i styrelsen. Derfor er der ikke længere behov for en 10 personers styrelse.
Derfor beder styrelsen om at få tilrettet antallet af styrelsesmedlemmer, da dette er et vigtigt
skridt mod fremtiden i Folkedans Danmark.

Praktisk udførelse:
De tre vakante pladser i styrelsen nedlægges med det samme. Dette betyder:
at der i 2019 skal vælges 2 personer, Jan og Poul Erik er på valg.
At der i 2020 skal vælges 2 personer, Mette og Brian er på valg.
At der i 2021 skal vælges 3 personer, Anna-Margrethe, Inge og Bent er på valg.
På denne måde sidder alle de nuværende styrelsesmedlemmer deres periode ud. Der vælges
stadig ikke formand og økonomiansvarlig samme år.
5b Erik Jønsson
Nuværende vedtægt § 8
Stk. 5
Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til et medlemsmøde, der afholdes i
januar med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag
5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år)
6. Valg af suppleant(er) for 1 år
7. Eventuelt
Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være
regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år, således at der hvert år vælges 2-3
regionsbestyrelsesmedlemmer. En person kan ikke på samme tid bestride poster i FD-Styrelse og i
en regionsbestyrelse. Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen inden
årsmødet i FD.
Forslag til ny vedtægt § 8
Stk. 5
Regionsbestyrelsen indkalder hvert år foreningerne i regionen til mindst et medlemsmøde, det
ene afholdes i september/oktober med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Regionsbestyrelsens beretning for det forløbne år inkl. regnskab
3. Indkomne forslag
4. Fremlæggelse af arbejdsplan for følgende år inkl. budgetforslag
5. Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2 år)
6. Valg af suppleant(er) for 1 år
7. Eventuelt
Mødet indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være
regionsbestyrelsen i hænde senest 8 dage før mødet.
Hver forening har 2 stemmer og der kan kun afgives én stemme pr. person. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år, således at der hvert år vælges 2-3

regionsbestyrelsesmedlemmer. Referat fra medlemsmødet tilstilles foreningerne i hele regionen
inden årsmødet i FD.
Med de nuværende vedtægter udarbejder region bestyrelsen budget, som sendes til Folkedans
Danmark i oktober og styrelsen behandler det på deres møde i november og på regionsmødet i
januar forelægges budgettet for lokalforeningerne, uden de har kunnet ændre på det. Budgettet
indgår i FD budget på årsmødet.
Med forslaget kan lokalforeningerne komme med deres kommentar og ændringer inden budgettet
sendes til Folkedans Danmark til behandling og indgår i det budget der vedtages på årsmødet i
april måned.
Der åbnes også op for at regionen kan indkalde til flere medlemsmøder.
Ligeledes slettes linjen med at en person ikke kan sidde både i FD styrelse og i en
regionsbestyrelse, min erfaring er at personer der er i en regionsstyrelse i løbet af et par år
trækker sig fra regionsbestyrelsen når vedkommende indvælges i FD styrelse. (i stedet for
regionsstyrelsen så læs amtsstyrelsen).
Erik Jønsson
5c Region Sjælland:
Forslag til ændring af Regionshåndbog
Region Sjællands bestyrelse foreslår at fjerne Folkedans Danmarks (FDs)
annonceringsrestriktionen på information om arrangementer på Regionens hjemmeside.
Reference: ’Regionshåndbog’ – Folkedans Danmark, 1.marts 2018
I afsnittet ’Aktiviteter og projektgrupper’ står: ’På regionernes hjemmeside er der mulighed for at
annoncere for foreningsarrangementer. Det skal fremgå af hjemmesiden, at annoncering koster
500 kr. pr. annonce, men at det er gratis for foreninger, der er medlem af FD. ’
Dette afsnit ønskes ændret til: ’På regionernes hjemmeside er der mulighed for at informere dels
om regions- og foreningsarrangementer og dels om andre aktiviteter vedrørende folkedans og
spillemandsmusik af generel interesse for dansere og spillemænd i regionen.’
Begrundelse:
Vi elsker alle dansk folkedans og spillemandsmusik, og vi kæmper for at bevare begge dele både i
autentisk tradition og i levende dansetradition. Det er vores opfattelse, at vi som region skal gøre
alt, hvad der står i vores magt for at give så mange dansere og musikere gode og glade danse- og
musikoplevelser ved at informere bredt om arrangementer i området, i stedet for at være
restriktive. Vi synes ikke, det betyder så meget om arrangementet er rent FD og om danserne alle
er FD’ere. Vi tror på, at vi bedst får medlemmer i Foreningerne ved at være åbne, konstruktive og
til stede, der hvor der sker noget.
Det betyder noget for en arrangørs mikro-økonomi – uanset om de er medlem af FD eller ej – om
der kommer 5-10 betalende deltagere mere, f.eks. til et kursus eller til en legestue. Det kan være
forskellen på underskud og overskud. Jo flere gode arrangementer, der kan afholdes med mange
deltagere og rimelig økonomi, jo større sandsynlighed er der for at arrangementet gentages næste
år eller at der kommer nye arrangementer til.

500 kr. er mange penge i annonceringsgebyr og har intet med udgifterne at gøre. Det er i vores
optik rent symbolsk for at udelukke ikke-FD information. Det synes vi, er dårlig service for vores
dansere og spillefolk, og vi synes det skader FD og FDs omdømme.
Herunder et par eksempler ud af mange på vores frustration:
1. Vi har i vores region tradition for et dejligt og vel-besøgt Fanø-bal i Roskilde (under LirumLarum) med Je’Sweevers. Der er masse af ikke-FD-dansere der. Er det ikke en god ide at vores FDdansere tager derhen? Der er ikke så mange Fanø-baller på Sjælland, da de er dyre at arrangere.
2. Vi har et DGI Vinterstævne skiftevis i Næstved eller på Stevns med fint opvisningsprogram en
lørdag eftermiddag, dernæst legestue om aftenen. Her er der tale om et samarbejde med DGI og
med en DGI forening (Sct. Jørgens i Næstved) og FDs forening på Stevns. Må Vinterstævnet så stå
på hjemmesiden eller ej? Må eftermiddagen ikke stå på hjemmesiden, mens Stevns legestuen
godt må? Det plejer at være de sammen musikere der samles om arrangementet både
eftermiddag og aften.
3. Om sommeren har vi havnedans i Roskilde og i Skælskør og vi har ’Søndage i Høng’/ Spil og dans
Vestsjællands.
På Danske Folkedanseres Facebookside annoncerer alle alligevel frit: f.eks. er følgende at finde på
siden i november og december måned: Højbystævnet, Triangle Folklore Festival, Kølstrup,
Folkemusik, Dans og Musik Vestsjælland, Ribe Danse- og Spillemandslaug, Everdrup folkedansere +
Sct. Jørgens Folkedanserforening, Roerslev og omegns Folkedansere, Årslev Spillemandslaug,
Broby Gamle skole, Jensen, Bugge og Høirup, Henrik Fra Stevns, Ærø Harmonikafestival. Hvorfor
kan vi så ikke bringe dem gratis på en overskuelig kalender på FD region Sjællands hjemmeside?
Susanne Klim/2018-12-13
6. Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af
kontingenter, regionernes driftstilskud, styrelsens skattefri godtgørelse og abonnementspris for
medlemsbladet.
Styrelsen foreslår uændret kontingent voksne 180 kr., B&U 40 kr. enkeltmedlem 225. Uændret
driftstilskud til regionerne, 22.000 til region Hovedstaden og 17.000 til hver af de øvrige regioner.
Statens takster for godtgørelse. Kørsel til statens laveste takst. Uændret abonnementspris for Trin
& Toner, 170 kr. for ikke medlemmer, elektronisk tilsendt.
7. Valg af formand. (2019) På valg er: Jan Kirk Todsen, villig til genvalg
8. Valg af økonomiansvarlig (2021)
9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer. På valg er: Poul Erik Rasmussen, villig til genvalg og Morten
Lisberg, ønsker ikke genvalg.
Med de nuværende vedtægter, skal der vælges 2 medlemmer for 3 år. 1 medlem for 2 år. 1
medlem for 1 år.
Hvis styrelsens forslag til punkt 7 vedtages, skal der vælges 1 medlem for 3 år.
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: Birte Agerbo (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. Ernst & 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: Poul Erik Christensen og Hans Ole Andersen
16. Eventuelt. Styrelsen henstiller til at der kun kommer indlæg der vedrører årsmødet.
Hvis du ønsker at stille op til årsmødet, så vær opmærksom på at styrelsen planlægger at holde
konstitueringsmøde lørdag aften lige efter årsmødet, samt søndag d. 28. april. Så det kan være en
god ide med en tandbørste og måske et sæt ekstra tøj til om søndagen. Vi har bestilt en seng til
dig.

