Folkedans Danmarks Årsmøde 27. april 2019

REFERAT
Formanden for Folkedans Danmark, Jan Kirk Todsen, bød velkommen til de fremmødte delegerede og fortalte, at
foreningens økonomiansvarlige, Bent Hansen, desværre var forhindret i at deltage en del af Årsmødet.
Jan Kirk Todsen bød velkommen til FD’s æresmedlem Gitte Nødskov, den danske repræsentant i Nordlekstyrelsen Egon Agerskov samt til Agnethe Bak Jensen, Arne Møller samt Ingolf Ryom Nielsen fra Spillemandskredsen.
Herefter mindedes forsamlingen de personer i folkedansens verden, som var gået bort i årets løb. Heriblandt
nævntes specielt FD’s æresmedlemmer Agnes Jørgensen og Arne K. Jensen.
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 Pia Bech.

3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år v/Jan Kirk Todsen
Sportsdans
Jeg har lige været til jubilæum hos Danmarks Sportsdanserforbund. 50 år, det er jo intet imod vore 90 år senere
på året. Sportsdansernes jubilæum markerer også et vigtigt jubilæum for Folkedans Danmark, det var nemlig i
forbindelse med sportsdansernes 25 års jubilæum at vores associeringsaftale blev underskrevet. Meget er sket i
løbet af de 25 år. Der har været opture og nedture og samarbejdet har haft en meget svingende kvalitet gennem
årene. Der skal dog ikke herske nogen tvivl om, at medlemsskabet af DIF gennem årene har været med til at sikre
en stor del af vores økonomiske råderum. Meget ville have set anderledes ud, hvis ikke skiftende styrelser gennem de sidste 25 år havde kæmpet, først for optagelsen i DIF, som resulterede i den nuværende aftale. Men også
efterfølgende for at få bedre økonomiske forhold, bl.a. ved at få anerkendt Folkedans som en aktivitet. Dette
bevirkede større fast tilskud. Men også et konstant fokus på at blive anerkendt og respekteret og dermed sikre
medlemsskabet og økonomien fremadrettet.
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Vi er sammen med Sportsdanserne gået ind i et strategisk samarbejde med DIF. Dette giver nye udfordringer, som
også medfører nye muligheder. På udfordringssiden står vores tilskud. Vi får ikke længere tilskud efter, hvor mange arrangementer vi laver på årsbasis. Vi har ellers været rigtigt gode til at lave mange arrangementer og dermed
fået et flot tilskud, der kunne regnes meget nøjagtigt ud, ved hjælp af en tydelig fordelingsnøgle.
Nu er der sat fokus på tre specifikke områder, hvor der skal opnås resultater. Dette giver en meget bedre dynamik. Der er pludselig kommet en god grund til at udvikle sig og forbedre sig, i stedet for bare at gøre som vi plejer,
med de arrangementer vi plejer, og de resultater vi kender. Til gengæld er det meget svært at regne præcist ud
hvor meget Folkedanserne yder i forhold til Sportsdanserne. Dette betyder, at der hvert år sker en forhandling
omkring årets DIF tilskud, mellem Folkedans, Sportsdans, Seniordans og Squaredance. Der er stadig en overordnet
aftale omkring fordelingen, men en del af beløbet står til forhandling.
Den ene af vore strategiske aftaler handler om et fælles danseforbund i fremtiden. Et forbund der er bydende
nødvendigt, for at alle dansere kan sikres en bedre fremtid. Ved at slå os formelt sammen, får vi et meget stærkere udgangspunkt. Det er vigtigt at blive et større forbund. Det er vigtigt at vise, at vi står sammen, både de eksisterende fire forbund, men også sammen med andre forbund og danseformer der ikke har et forbund i dag. Der
er nedsat seks arbejdsgrupper på tværs af de nuværende fire forbund. Alle arbejdsgrupper skal arbejde med specifikke løsningsmodeller, på de store forskelle der er på forbundene i dag. Dette gælder f.eks. forskellige organisationsstrukturer, forskellige valgprocedurer og forskellige kontingentstrukturer. Der er geografiske forskelle i placering af kontorer samt opgavefordeling i forbundene mellem frivillige og ansatte. Alt sammen praktikaliteter, der
kan løses, hvis man tager nogle gode uforbeholdne diskussioner og finder de bedste løsninger for et fremtidigt
samlet forbund. Jeg er af den klare opfattelse, at det kan lade sig gøre. Det er gjort i flere andre forbund, og det
kan også gøres i danseforbundene. Det er kun et spørgsmål om en fælles vilje til at få det til at lykkes.
Denne vilje mener jeg, der er til stede i de fire nuværende forbund. Hvornår, hvordan, hvad. Der bliver fundet et
fællesskab for en ny organisation inden udgangen af 2021. Dette er målet, og det er realistisk. Det sker ved at det
fælles oplæg vedtages på de fire forbunds årsmøder, så det er forbundenes øverste myndighed der vedtager den
nye organisation. Hvad der sker er altid svært at spå om, men Folkedans Danmarks styrelse arbejder på at sammenlægningen sker så hurtigt, som det er praktisk muligt. Det skal være en god og gennemtænkt beslutning, som
sikrer både folkedansen og de andre danseformer i fremtiden. Omvendt skal der ske fremskridt, så der kan ses en
tydelig udvikling af et fælles forbund. Det er styrelsens holdning og overbevisning, at det kommer til at ske i to
etaper. Første del er, at der dannes et nyt overordnet danseforbund, som de nuværende og andre forbund kan
tilslutte sig. Anden del bliver, at det overordnede forbund gradvist får flere beføjelser, og de nuværende forbund
nedlægges og arbejdet for de forskellige danseformer sker i forskellige udvalg, i stedet for at ske i forskellige forbund. Jeg tror på at dette er den eneste vej frem for dansesporten i Danmark. Sammen står vi stærkere og får
mere indflydelse og større muligheder både på det økonomiske og det sportslige plan.
DM
I forbindelse med dette års landstævne afholdes der DM i folkedans. Et DM der på nogle områder ligner de seneste års DM, med både hold og parkonkurrencer og opdelt i forskellige aldersgrupper og sværhedsgrader. Sidder
du lige nu og tænker, at det skulle du selvfølgelig have deltaget i, så skal du ikke fortvivle, der er først sidste tilmeldingsfrist d. 1. maj, så du kan lige nå det, når du kommer hjem fra årsmødet. Dette DM bliver på flere måder
noget ganske særligt. For det første arbejdes der, sammen med Sportsdanserne, på at vinderne af DM 2019 sendes ud for at deltage i folklore mesterskaber under World DanceSport Federation, der er den internationale organisation, som Sportsdanserne er medlem af. Dette er også et af de fælles mål, som vi samarbejder omkring.
Det er besluttet af Folkedans Danmark vil nedsætte et landshold. Udtagelsen til landsholdet vil foregå blandt dem
der deltager i DM. Så hvis du ønsker at være en del af Danmarks første landshold i folkedans, er her mulighed for
en ekstra oplevelse ved at stille op til DM. Landsholdet samles i løbet af året til en række træninger, med henblik
på at dygtiggøre sig og til enhver tid være klar til opgaver i både ind- og udland. Træningslejrene vil bestå både af
de personer, der er udtaget til landsholdet, og personer der ligger lige under landsholdsniveau, så der også hele
tiden bliver trænet med efterfølgerne til det til enhver tid udtagne landshold. Det er styrelsen, der udpeger og
ansætter landstrænerne. Deres ansættelse vil med jævne mellemrum blive taget op til overvejelse, for at sikre at
vi har en god udvikling af landsholdet.

Referat af FD’s Årsmøde 2019

Side 2 af 19

Styrelse og sekretariat
Ved sidste årsmøde blev Inge Sølling valgt ind i styrelsen. Inge har siddet i styrelsen tidligere og kender arbejdet
godt. Samtidig har Inge gennem en del år været kursusleder på både instruktøruddannelse dragt og instruktørefteruddannelse dragt. Dermed har der også været en tæt tilknytning til styrelsen og dragtudvalget i den mellemliggende periode. Dette har været en styrke - ikke mindst i den situation vi stod i efter sidste årsmøde, hvor vi manglede at få besat to pladser i styrelsen. Jeg er utroligt glad for at Inge ønskede at træde ind i styrelsen igen. I september 2018 meddelte Morten Lisberg Mouritzen, at han så sig nødsaget til at udtræde af styrelsen. Morten har
arbejdet meget med analyser, PR og sociale medier i styrelsen og med hans udtræden manglede vi nogle kompetencer på det område. Det er heldigvis lykkedes os at tilknytte nogle personer til at lave nogle ad hoc opgaver,
samtidig med at Egon Agerskov har stillet sig til rådighed omkring alt med vores hjemmeside og tilmeldingsformularer.
At vi siden september har været syv i styrelsen har naturligvis betydet en større byrde på hvert enkelt styrelsesmedlem. Som I ved, burde vi jo være ti i styrelsen. Dette har betydet, at alle i styrelsen har måttet påtage sig 50 %
ekstra opgaver. Dette er ikke holdbart i længden og vil uvægerligt også til tider betyde, at der er opgaver, der
kunne have været udført anderledes og sågar måske bedre, hvis tiden havde været til det. Dette har medført en
god snak i styrelsen omkring fremtiden, da denne situation ikke er holdbar i længden. Der er ikke noget, der tyder
på, at der står mange medlemmer i kø for at træde ind i styrelsen, og det ser heller ikke ud til at blive tilfældet de
kommende år. Når man sammenholder dette med allerede kendte konklusioner i Rambøll rapporten fra 2004 og
de erfaringer andre små og store forbund har gjort sig, er vi kommet frem til følgende resultat: Der skal være færre personer i styrelsen, til gengæld skal der ansættes en mere på sekretariatet. Vi synes allerede, vi har lagt en del
af styrelsens opgaver over på sekretariatet, og det har vi også, men det er vigtigt, at mange flere opgaver løses af
ansatte, der har afsat arbejdstid til de forskellige opgaver. Styrelsen har i mange år været klar over, at der skal
gøres et stort arbejde for at gøre folkedansen mere synlig i befolkningen og for at lave en god PR for folkedansen.
Det er bare ikke så let, som det lyder, når det hele skal laves af frivillige i fritiden. Det er ikke fordi, vi mangler
lysten, men fordi vi ikke kan sidde hele natten hver nat, hvis vi også skal kunne tjene til ægget og saltet i dagtimerne. Det er tydeligt i den netop afsluttede foreningsundersøgelse, at det også er nogle af de opgaver, som rigtigt mange foreninger ønsker at Folkedans Danmark skal løfte. Samtidig er det et stort ønske, at vi skal tilbyde
foreningskonsulenter, der kan besøge foreningerne og hjælpe med de problemer der er i lokalforeningerne. Derfor har styrelsen fremsat det forslag, der fremgår af dagens dagsorden, nemlig at styrelsen reduceres til syv personer. Til at dække det arbejde de resterende tre styrelsesmedlemmer skulle have udført og til at sætte fuld fokus
på kommunikation, synlighed, PR m.m. og for at frigive timer hos Dorthe til at være foreningskonsulent, skal der
ansættes en person mere på sekretariatet. Styrelsen mener, at dette er et helt nødvendigt tiltag, hvis vi skal kunne gennemføre de forbedringer og tiltag, som skal sikre et stærkt Folkedans Danmark i fremtiden. Der vil snarest
blive udarbejdet et stillingsopslag, så ansættelsen kan iværksættes.
Landsstævne
Når vi spørger nogen, om de ønsker at stille op til styrelsen eller sidde i et af vore udvalg, så får vi desværre oftest
det svar, at det kan den adspurgte ikke, men vi må gerne spørge igen, hvis vi har en specifik opgave, der skal løses. Dette er i sig selv et stort problem, da det er vigtigt at have nogle gode personer siddende på begge typer
poster, der kan lede udviklingen. Disse personer kan så være igangsættere for alle dem der ønsker at yde en specifik opgave. Men problemet bliver endnu større, når folk så også siger nej tak til de specifikke opgaver. Vi står lige
nu med det problem. Der er mange foreninger, der er blevet spurgt direkte. Der er blevet spurgt i Trin & Toner og
på frivilligseminar. Der blev spurgt på sidste års årsmøde. Alligevel er det ikke lykkedes at finde nogen, der ønsker
at påtage sig den specifikke opgave at være medarrangør af næste års landsstævne. Spillemandskredsen og Folkedans Danmark er klar, men vi mangler enten én, eller flere foreninger at lave stævnet sammen med. Det er ved
at være absolut sidste udkald. Hvis vi skal nå at forhandle med en kommune omkring vores landsstævne, og vi
skal nå at have planlagt de forskellige arrangementer, der skal være på stævnet, så er det i løbet af ganske få
uger, vi skal have fundet nogle at samarbejde med, ellers må vi erkende, at det ser sort ud for et landsstævne i
2020.
Omvendt var det heldigvis med dette års landsstævne. Da arrangørerne tog hjem fra Køge efter at have været til
KØST i 2017, så kontaktede de landsforeningen og foreslog, om man ikke kunne lave landsstævnet i et samarbejde mellem Varde og Omegns Folkedanserforening og Ølgod Folkedansere. Det, syntes vi, var en god idé. Deltagerne på KØST havde faktisk fået ideen, fordi Køge Folkedanserforening og Stevns Folkedansere havde arrangeret
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KØST sammen, så måtte Varde og Ølgod kunne gøre det samme. Så betød det mindre, at Ølgod ikke var medlem
af Folkedans Danmark, hvilket de så er blevet i mellemtiden.
Det var en idé på et stævne, der blev taget godt imod af nogle andre. Arbejdet i stævneudvalget har været en god
blanding af hygge og arbejde. Det er selvfølgelig ikke en hemmelighed, at man ikke kommer helt sovende til at
arrangere et landsstævne. Men det er også spændende, og der er af og til lidt ekstra goder til stævneudvalget. For
eksempel skal stævneudvalget for Varde2019 snart på prøveudflugt, hvor vi skal have både god mad og vin.
Stævnet er klar, de småting, vi mangler, er på plads, inden I ankommer i Varde. Det bliver et stævne, som de fleste kan lide det, altså noget nyt og noget gammelt, noget lånt og noget blåt. Strømpebånd bliver der også mange
af. Hvorvidt vi får en ordentlig åbning i år, med en formand i dragt, det er stadig lidt usikkert, men hvis der bliver
genvalg senere i dag, så har formanden i hvert fald dragt på til åbningen.
Budget
Når man læser styrelsens budget for 2020, så kan man blive noget bekymret. 627.900 kr. i underskud er trods alt
et anseligt beløb. Vi forventer ikke det går så galt, som der er budgetteret, men det kan det i værste fald gøre. Det
meste af underskuddet fremkommer ved ansættelse af en ekstra person på sekretariatet. Løn, feriepenge og pension løber op i et vist beløb. Det er meningen, at den person der bliver ansat, som en del af sin ansættelse skal
skaffe midler til forskellige projekter. Det kan være projekter, som den nye, Dorthe, eller et styrelsesmedlem gennemfører. Det er i mange tilfælde muligt at ansøge midler til forskellige projekter, og det har vi tænkt os at gøre i
forbindelse med den nye ansættelse. For hver gang det lykkes at få tildelt projektmidler fra puljer eller fonde,
bliver regnskabet bedre end budgettet. Styrelsen er dog fuldstændigt enige om, at vi er ved at være trængt, hvis
vi ikke gør noget nu, bliver det meget svært at gøre noget senere. Derfor er vi parate til, at satse en del af vores
kapital, for at gøre en forskel. Lykkes det, så tjener pengene sig ind igen. Lykkes det ikke, så er det da prøvet, og så
må vi prøve noget andet næste gang.
Foreningsundersøgelse
Som de fleste af jer ved, har vi gennemført en foreningsundersøgelse. Dorthe har haft kontakt til samtlige foreninger i forbindelse med undersøgelsen. Af forskellige årsager er der dog 14 foreninger, der ikke har afgivet svar
til undersøgelsen. Hele undersøgelsen er startet med en strategisk aftale med Sportsdanserne og DIF, hvor vi aftalte at undersøge foreningernes ønsker til Folkedans Danmark. Dette har vi ønsket at gøre, for at sikre fastholdelsen af medlemmerne. Dette er nemmest, hvis man rent faktisk kender ønskerne til landsforeningen. Det var
først tiltænkt som et projekt, der skulle gennemføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Dette konkluderede vi dog
hurtigt, ikke ville kunne lade sig gøre. Derfor valgte vi at Dorthe skulle gennemføre undersøgelsen. Styrelsen har
redegjort for vore ønsker til undersøgelsen, og det blev aftalt, at det var vigtigt at få en tæt kontakt til foreningerne. Derfor ønskede vi en telefonisk undersøgelse, i stedet for blot at sende et spørgeskema ud og håbe på svar.
Dorthe har udfærdiget spørgsmål og rækkefølge, og for at være helt sikker på at det var de rigtige spørgsmål med
den rette relevans, blev nogle enkelte foreninger kontaktet. Meningen var, at foreningerne skulle have et besøg
og være med til at tilrette spørgeskemaet. Da dette arbejde var gjort, blev resten af foreningerne kontaktet via
mail, med oplysninger om undersøgelsen og forslag til dato for telefonsamtale. Herefter er samtalerne gennemført, og der er skrevet en rapport over svarene, af hvilken jeg her vil fremtrække nogle svar. Rapporten kommer,
sammen med de førnævnte strategiaftaler med Sportsdanserne og DIF og vore visioner til at styre en stor del af
styrelsens og sekretariatets kommende arbejde.
På spørgsmålet omkring hvad der kendetegner den adspurgte forening, svarer 24 % at det gør: ”Det gode kammeratskab/Det sociale samvær/fællesskab”. Herefter er der langt ned til de næste svar og heldigvis er der kun 1 % af
vore foreninger der svarer: ”Danser ikke længere når vi mødes”
På spørgsmålet omkring hvad der gøres for medlemsfastholdelse svarer 29 % ”Der gøres meget ud af hygge og
stemning/Vi er opmærksomme på hinanden” og 26 % svarer ”Vi laver sommerudflugter”. Kun 1 % af foreningerne
svarer, at de tilbyder hjertestarterkursus, det kunne måske være en idé til andre foreninger at begynde på dette.
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Hvad gør foreningen for medlemshvervning:
29% Annoncering i lokalaviser/ugeaviser samt artikler/pressemeddelelser
24% Mund til mund metoden
23% Svarer ingen tiltag. Det kunne være rart at vide hvor mange medlemmer det giver på årsbasis
2% Svarer at de ikke ønsker nye medlemmer!!!
Når man spørger til foreningernes stærke sider svarer 53%: ”Det gode sammenhold/fællesskabet/det sociale”.
Kun 1% svarer ”billigt kontingent”.
Når det kommer til foreningernes svage sider, så er der til gengæld 55% der svarer ”Alder/helbred”.
Fremtidsønsker og ideer fra foreningerne i prioriteret rækkefølge:
 Landsforeningen skal gøre langt mere på PR-siden og langt mere for synlighed.
 Folkedans Danmarks hovedopgave bør være det politiske samt synliggørelse og PR.
 Folkedans Danmark bør have foreningskonsulenter.
 Vi vil gerne have hjælp til medlemshvervning.
 Vi ønsker foreningsbesøg.
 Det er vigtigt, at vi kan beholde sekretariatet, også når vi bliver en del af et større danseforbund.
 Opgaver skal fragmenteres, således at vi kan få flere frivillige på landsplan.
 Det er vigtigt med instruktøruddannelse.
Dette var blot nogle uddrag af foreningsundersøgelsen. Som sagt er dette en unik undersøgelse af, hvad vore
nuværende foreninger tænker om sig selv og Folkedans Danmark og ikke mindst, hvad medlemmerne ønsker at
Folkedans Danmark skal have fokus på at tilbyde i fremtiden.
Rapporten er lige blevet færdig og styrelsen har kun lige noget at skimme den inden vores møde i går aftes og har
kun snakket overfladisk om den, men det er interessant læsning. For at nævne bare en af de ting der er så godt
ved denne foreningsundersøgelse: Vi har nu fået en rapport med en klar oversigt over, hvor mange foreninger der
ønsker hvad. Nogle gange når der kommer et medlem hen og siger: I skal gøre sådan, det ønsker alle medlemmerne, eller det er helt forkert, når I gør sådan. Så kan man godt være i tvivl, om det er et enkelt ud af alle vore
medlemmer der har den holdning, eller om det virkelig er alle medlemmer. Nu ved vi det, for vi kan se, om det er
82 eller 2 % af foreningerne, der mener vi arbejder med det rigtige. Så tydelige og vigtige oplysninger skal bruges
konstruktivt. Det er hele styrelsen indstillet på. Tak til alle der har taget sig tid til at tænke over spørgsmålene og
svaret på dem.
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 2.040 medlemmer,
svarende til 50,15 % af stemmerne.
-------Bemærkninger til de skriftlige beretninger og den mundtlige beretning
Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere: Tak for en god beretning, men det bekymrer mig lidt at man vil oprette
en ny organisation. Vi har i forvejen vanskeligt ved at finde folk til styrelsen eller til ad hoc opgaver – bliver det
ikke endnu mere vanskeligt at finde personer, der kan indtræde i den danseforening, der planlægges?
Det bliver også spændende at se, hvem der skal udtage danserne til landsholdet.
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Folkedansere: Bliver den omtalte rapport tilgængelig for regionsbestyrelserne og
andre, når Styrelsen har haft lejlighed til at gennemgå den?
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Line Gessø, kursusleder: Tak for beretningen. Jeg har også skrevet en beretning om instruktøruddannelsen, hvor
vi har gode instruktører og glade kursister. Vi har den udfordring, at der er meget få deltagere. Pt. er der tilmeldt
3 deltagere på det ene hold, 1 på aspirantkursus, 6 på Master Class og 10 på dansekursus. FolkCollege har 9 tilmeldte fra FD og 11 fra Spillemandskredsen. Jeg har brug for jeres hjælp og opbakning til at få flere på både aspirant- og instruktørkurserne. Tilmeldingsfristen er 1. maj.
Uddannelsesplanen er fra 2013 og afspejler ikke virkeligheden. Både vi og kursisterne har brug for en ny plan.
Styrelsen opfordres til at nedsætte et udvalg, som skal se på en ny plan og drøfte, hvordan vi får vundet nyt land.
Kan man f.eks. uddanne skolelærere?
Jan Kirk Todsen:
Til Hans Ole Andersen: Vi forudser, at bestyrelsen for den nye organisation vælges blandt styrelsesmedlemmerne
i de eksisterende forbund. Herefter vil der blive frigjort nogle medlemmer, som kan indgå i det udvalg, der har
deres interesse. Det bliver landstrænerne, der udtager danserne til landsholdet.
Til Edit Havgaard Rose: Ja, rapporten bliver tilgængelig.
Til Line Gessø: Hele styrelsen bakker op om ønsket om at få flere kursister på Bjerringbro-kurserne. Vi arbejder
allerede på en ny kursusplan, men vi er lidt bagefter.
Egon Agerskov, Nordlek-styrelsen: Jeg synes, det er fint man arbejder frem mod et fælles forbund, men husk på at
vi har nogle samarbejdspartnere, der skal tages i ed.
Jeg vil opfordre til at man finder et sted for landsstævne i 2020, men også til NORDLEK i Danmark i 2023.
Leif Madsen, region Hovedstaden: Tak for beretningen. Hvor langt er man med Bornholm som sted for landsstævne 2020? De har ventet i ca. 6 mdr. på svar fra styrelsen om der kunne arrangeres landsstævne på øen.
Vedr. foreningsundersøgelsen så stemmer de få tilmeldte på instruktøruddannelseskurserne ikke overens med
det, foreningerne ønsker af FD iflg. undersøgelsen.
Der er 30 foreninger med under 2 kvadriller. Er de på vej op eller ned i deltagerantal?
Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedanserforening: Det giver sig selv, hvem der skal sidde i det nye organisation
– der bliver jo ikke brug for hele den nuværende styrelse.
Det er vigtigt, at planen for instruktøruddannelsen bliver klar, også selv om Styrelsen har travlt med andre ting.
Jeg som underviser har brug for den, ligeså både potentielle og nuværende kursister.
Hvem er kommet med idéen til landsholdet? – Styrelsen, diktat fra DIF, udefra kommende forslag eller?
Christina Jønsson: Hjemstavns Folkedanserne: Bjerringbro-kurserne ligger i sommerferien, hvor mange også gerne
vil med til landsstævne. Man kunne undersøge, om tidspunktet for kurserne har en betydning.
Det er fint, at der er nogle, der tager sig af PR-opgaver på ad hoc-basis.
Grith Illeman, GDV Hundested: Jeg er en af de tre, der er tilmeldt instruktøruddannelseskurset. Jeg ved ikke, hvad
planen er, hvad jeg skal undervises i osv.
Preben Sørensen, Midtlollandske Folkedansere: Kan man ikke finde på en bedre elektronisk version af Trin & Toner, for den nuværende fungerer ikke.
Jan Kirk Todsen:
Til Egon Agerskov: Aftaler med samarbejdspartnere skal selvfølgelig med over i det nye forbund. Tak fordi du
mindede os om det.
Til Leif Madsen: Bornholmerne HAR fået svar vedr. landsstævne. Som det ser ud lige nu mener vi ikke Bornholm
er den bedste løsning, da det vil være både dyrt og besværligt med et styrelsesmedlem som medlem af stævneudvalget. Vi er også bekymrede for, om deltagerprisen bliver for høj.
Vedr. instruktøruddannelse: Hvis ikke foreningerne vil betale for at sende folk på uddannelse er der ikke så meget, vi kan gøre. Vi har fået en donation til unge mennesker, der gerne vil uddannes, men ikke alle potentielle
kursister er unge….
Instruktøruddannelsen: Vi er åbne for alt, mht. tidspunkt for afholdelse, så er der måske en udfordring mht. plads
på højskoler osv. Vi er klar over at kurset ikke ligger supergodt. Hvor mange år vi skal være på den uddannelse:
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Vi har pt. ikke en nedskreven uddannelsesplan, for vi har en stærk kursusledelse og gode instruktører, som laver
individuel undervisning, men I har ret i, at der aht. kommende og nuværende kursister bør være en plan. Vi har
pt. et hold A for uøvede, hold B for øvede og en Master class. Man kan forblive på hold A indtil man selv og instruktøren mener, man er klar til ”rykke op”.
Til Preben Sørensen: Trin & Toner kan downloades som pdf-fil, hvor siderne kommer efter hinanden. Filen er dog
for stor til at blive sendt ud – derfor sender vi et link. Vi arbejder dog på andre tekniske løsninger.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Der findes flere dansehold rundt omkring. Der vil ikke være plads til alle disse
dansere på landsholdet. Har Styrelsen gjort sig overvejelser om disse grupper stadig kan søge om penge, hvis de
gerne vil ud at rejse?
Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedansere: Har I overhovedet tænkt på, hvad I har sat gang i og hvad konsekvenser, det får? Jeg har arbejdet meget med opvisnings-/DM-hold osv. Jeg har læst kommissoriet og kan se, at vi
andre tilsyneladende ikke er gode nok, for det tilbud har vi aldrig fået. Men det må vi så tage til efterretning. Vi
instruktører, dansere, spillemænd osv., som har sat noget i værk på privat basis, får ingen betaling eller løn. Forventer I, at vi stadig skal arbejde gratis? Hvis danserne på landsholdet udtages blandt dem, der deltager i DM, får
man ikke nødvendigvis de bedste dansere. Hvis udgangspunktet er 8 dansere og 4 ”boblere”, kan jeg allerede nu
skrive en liste med 14 navne, hvoraf de 12 vil vise sig at være korrekte.
Det med landsholdet er det mest uigennemtænkte makværk, jeg har set i længe.
Erling Jakobsen, Region Midt: Har man overvejet at lægge nogle af Bjerringbro-kurserne ud i regionerne, lige som
aspirantkurserne var tidligere?
Rise Larsen, GDV Hundested: Jeg foreslår, at aspirantkurset kun varer en weekend. Det kunne måske give flere
deltagere.
Line Gessø, kursusleder: Det er en udmærket idé at lægge kurser ud i regionerne, men alfa og omega er, at I sender flere deltagere afsted. Aspirantkurset er kun lørdag-mandag, hvor der også er samarbejde med instruktøruddannelsens hold A.
Jan Kirk Todsen:
Til Leif Madsen: De private hold skulle da gerne fortsætte. Vi har Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat, hvor Styrelsen kan tildele penge til grupper, de beder deltage i opvisninger udenlands. Styrelsen og regionerne har også
deres pengebeholdning, der kan bruges til forskellige formål.
Til Vill Plesner-Petersen: Hvis man ikke er tilfreds med det arbejde, Styrelsen laver, så er der tre vakante pladser.
Styrelsen har i mange år bakket op om, at DM og konkurrencer er en god idé, som løfter dansen. Derfor er det en
god politik, at landsholdet bliver udtaget fra DM, hvor man formoder de dygtigste dansere stiller op. Ved den
lejlighed har man mulighed for at blive set af landstrænerne og få chancen for at blive udvalgt. Dermed undgår vi
også, at der kun kommer folk med, der kender nogen, som kender nogen.,
Til Erling Jakobsen: For ganske få år siden lagde vi aspirantkurserne fra regionerne til Bjerringbro som en del af
hold A, fordi der ikke kom nok til regionens kurser. Fordelen er, at de arbejder sammen med hold A og at vi på
den måde kan spare en ekstra instruktør til aspirantkursus.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Jeg opfatter det som om landsholdet skal gennemtvinges for at hjælpe et hensygnende DM. Drop alt det med konkurrence på landsplan og arranger det kun ved de sjællandske børnestævner.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne: Jeg er vokset op med konkurrencer i folkedans. I begyndelsen syntes jeg ikke det var særligt godt, men nu synes jeg det er fint, at det ligger sammen med landsstævnet. Man skal
ikke tvinge deltagerne i børnestævnet til at være med til konkurrencer. Jeg synes, vi skal prøve det med landsholdet – if you don’t risk anything,you risk everything.
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Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedansere: Det er korrekt, at hvis man ikke er tilfreds med Styrelsen, så kan
man bare stille op. Men vi er nogle der er bedre til at være nede på gulvet og arbejde med dansen i stedet for det
organisatoriske arbejde. Styrelsen skal også huske, at de sidder som foreningernes repræsentanter. En udgift på
kr. 188.000 burde have været vendt på Årsmødet, inden det blev vedtaget. I siger, at der ikke er færre penge til os
”private hold”, men vi har aldrig fået tilskud, bortset fra én gang fra Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat. Da vi
skulle til Europeade fik vi intet ud over drikkedunke og T-shirts. Skellet mellem lokale/frivillige hold og landsholdet
bliver bare større, når sidstnævnte får alt betalt.
Gitte Nødskov: Jeg vil gerne rose Styrelsen for at være fremsynet. Det har i mange år været sådan, at hvis Styrelsen har foreslået noget nyt, så er der nogle, der vil holde fast i det gamle. Men det går jo alligevel – se bare den
elektroniske udgave af Trin & Toner. Det er et flot initiativ, I har taget med landsholdet og det vil jeg gerne rose
jer for.
Knud Thygesen, Kertemindeegnens Folkedansere: Hvis man får et landshold op at stå, kommer det måske ud i
verden og kan gøre et godt indtryk. Det kan måske betyde fremgang for folkedansen herhjemme.
Rise Larsen, GDV Hundested: Jeg er ikke modstander af et landshold – børnene i vores forening vil gerne med til
konkurrencer. Jeg er glad for Styrelsens arbejde, men jeg gider ikke høre på, at I truer med at gå – det er som at
høre små børn. Jeg kan slet ikke acceptere den elektroniske udgave af Trin & Toner – det fungerer overhovedet
ikke.
Annette Luice Rasmussen, Asserballe Ungdomsforenings Folkedansere og Nordals Folkedansere: Hvor mange er
der tilmeldt DM i år?
Vi har 7 spillemænd og 1 instruktør, som gerne vil på kursus, men vi synes, de er for dyre. Vi deltager f.eks. i søndagskurser for at få inspiration.
Mht. at skaffe nye medlemmer, så virker det godt at kontakte tidligere medlemmer på omkring 50 år og spørge,
om de ikke havde lyst til at danse igen og hvis de blev medlem, fik de et par flasker vin.
Per Sørensen, kursusleder: Jeg ser ét problem med landsholdet, nemlig udvælgelsen. På den ene side vil vi gerne
have dem, der er til DM, men hvis det ikke er nok, har vores landstrænere mulighed for at udvælge. Det må være
enten eller. Det kunne ende med 2 DM-dansere og 10 udefra, fordi der ikke er tilstrækkeligt med DM-dansere der
er gode nok.
Erik Jønsson, revisor: Vi har vedtaget, at der skal etableres et landshold. Bliver der udfærdiget en FD-info herpå?
Jan Kirk Todsen:
Til Leif Madsen: Det er ikke en krampetrækning for at sikre DM, men mere at vi har nogle gode repræsentanter
for Danmark, som vi kan udsende. Danmarks sejeste folkedansere bor i Nordjylland, for de har holdt regionskonkurrencer hvert eneste år med stor tilslutning af både dansere og tilskuere.
Til Christina Jønsson: Der er selvfølgelig ingen, der skal påduttes konkurrencer.
Til Vill Plesner-Petersen/Rise Larsen: Det er rigtigt, at Styrelsen bør kunne tage kritik, men for mig personligt ligger skellet mellem konstruktiv kritik eller en beskyldning om uovervejet makværk.
Det er den samme tankegang som i andre sportsgrene – man starter på børnehold, kommer videre i en gruppe
der arbejder med dans på anden måde, derefter til DM og derfra på landshold.
Til Gitte Nødskov og Knud Thygesen: Tak for de positive tilkendegivelser. Vi håber også, at der vil blive positiv
fokus på folkedans på lige fod med Sportsdanserne, som vinder guldmedaljer ved forskellige konkurrencer.
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Til Annette Luice Rasmussen: Der er pt. 0 tilmeldt til DM. Endagskurser kan være rigtig gode, men de fleste instruktører har brug for uddannelse først, for at kunne få noget ud af endagskurser.
Til Per Sørensen: Tak for den konstruktive analyse af udvælgelsesprocessen, som vi vil kigge på.
Til Erik Jønsson: Ja, der bliver lavet en FD-info, som beskriver, hvad vi må bruge pengene på.
Herefter blev mødt suspenderet.
------Årsmødet blev genoptaget kl. 13.00.
Hanne Troen, Region Sjælland: Problemstillingen omkring landshold ser ud til at dreje sig om, hvorfor ingen melder sig til DM eller regionsmesterskaber. Er der nogen der kan fortælle, hvad vi evt. gør forkert?
Annette Luice Rasmussen, Asserballe Ungdomsforenings Folkedansere og Nordals Folkedansere: Jeg vil gerne
bede om, at man spørger her i forsamlingen, hvor mange der kunne tænke sig at tage til landsstævne på Bornholm.
Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere: Vil landsholdet blive baseret på et opvisningshold eller kun på et konkurrencehold? Er det noget økonomi i det fra DIF?
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Der er 200, der har tilmeldt sig Pinsetræf på Bornholm, så der ER nogle, der
tager derover.
Jan Kirk Todsen: Styrelsen kan ikke svare på, hvorfor ingen stiller op til DM, for så havde vi gjort noget ved det.
Landsholdet er helt klart tænkt som konkurrencehold, men mange hold vil da sikkert gerne give opvisninger rundt
omkring for at vise, hvad de kan. Der er ikke på den måde DIF-økonomi i det her og nu – vi har en aktivitetstilladelse, som bl.a. er baseret på konkurrencevirksomhed og den vil vi i så fald leve rigtigt meget op til.
Annette Luice Rasmussen, Asserballe Ungdomsforenings Folkedansere og Nordals Folkedansere: Jeg har talt med
nogle af de delegerede fra Bornholm som fortæller, at priserne på færgebilletter er lavere, hvis man er en stor
flok.
Pia Bech, Hørsholm Folkedanserforening: Skal der kun være ét landshold eller kunne der være flere?
Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedanserforening: Man skal ikke oprette flere landshold, men bruge de andre
hold, der eksisterer i forvejen. Der findes mange internationale konkurrencer og selv om der bliver lavet et landshold, skal man stå tidligt op for at kunne hamle op med de andre internationale grupper. Men pengepræmierne
er ikke at foragte.
John Jensen, Hørsholm Folkedanserforening: Det er meget vigtigt at få medierne med på banen ifm. dannelsen af
et landshold.
Jan Kirk Todsen: Styrelsen ser ingen mulighed for at etablere flere landshold. Det kunne være dejligt hvis holdet
kunne blive så dygtigt, at det kan finansiere sig selv via pengepræmierne.
Regionskonkurrence i Nord har haft TV-dækning hver gang, men ellers er medierne kun aktive, når de kan skrive,
at folkedansen er ved at uddø – om end jeg ikke tror, deres intention er at være med til at afskaffe os. Et landshold kunne dog ganske sikkert være med til at give mere omtale.
Kirsten Svendsen, Sæby Folkedanserforening/Region Nord: Jeg lavede pressemeddelelsen til regionsmesterskabet
– vi havde besøg af TV fra to forskellige kanaler, en journalist og en fotograf, og desuden var vi i lokalradioen. Det
er dog de unge, de satser på. Hvis vi ikke havde haft dem med, var medierne ikke kommet.
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Irene Stadsgaard, Skanderborg Folkedanserforening: TV2 Østjylland henvendte sig selv til os sidste sommer og
lavede en udsendelse på 10 min. om ét af vore arrangementer. Det gav os næsten en hel kvadrille nye dansere.
Herefter blev såvel de skriftlige beretninger som den mundtlige beretning taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af de reviderede regnskaber
Anna-Margrethe Jonsson fremlagde regnskabet for perioden 1.1.-31.12.2018, der udviste et overskud på kr.
18.763 og gennemgik de væsentligste poster.
Bemærkninger til regnskabet:
Egon Agerskov: Er den nævnte donation dén, der har været i anvendelse tidligere ifm. instruktøruddannelserne
eller er det en ny donation?
Anna-Margrethe Jonsson: Det er en ny donation.
Herefter blev Årsrapporten taget til efterretning.

Anna-Margrethe Jonsson gennemgik derefter regnskaberne for:
Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat
Fondskapitalen er på kr. 146.938 og legatkapitalen kr. 164.339.

A. Thyregaards Mindefond
Fondskapitalen er på kr. 45.582 og legatkapitalen kr. 76.528.

Bemærkninger til fondsregnskaberne:
Susanne Klim, Dansegruppen 12tur: Er det korrekt, at der ikke er udloddet beløb fra Frk. Karen Fischer Hansens
Rejselegat i 2018?
Anna-Margrethe Jonsson: Det er korrekt
Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedanserforening: Er der ingen, der har søgt eller har de ikke opfyldt kriterierne?
Anna-Margrethe Jonsson: Der er ingen, der har søgt. Faktisk kan man ikke søge, men Styrelsen kan tildele beløb.
Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedanserforening: Man kan vel opfordre Styrelsen til at tildele beløb….
De to fondsregnskaber blev herefter taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag
A. Forslag fra Styrelsen
Forslag til vedtægtsændringer.
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.
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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 Kirk Todsen og Poul Erik Rasmussen er på valg.
 at der i 2020 skal vælges 2 personer, Mette Inge Baltsersen og Brian Folke Johansen er på valg.
 at der i 2021 skal vælges 3 personer, Anna-Margrethe Jonsson, Inge Sølling og Bent Hansen er på valg.
På denne måde sidder alle de nuværende styrelsesmedlemmer deres periode ud. Der vælges stadig ikke formand
og økonomiansvarlig samme år.
Som konsekvens af ovennævnte forslag stillede Styrelsen følgende ændringsforslag til vedtægternes §7 stk. 4
Nuværende:
§7 Stk. 4: Styrelsens beslutninger afgøres ved afstemning og almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst seks styrelsesmedlemmer
samt formanden eller et af formanden bemyndiget styrelsesmedlem.
Fremtidig:
§7 Stk. 4: Styrelsens beslutninger afgøres ved afstemning og almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt mindst fire styrelsesmedlemmer
samt formanden eller et af formanden bemyndiget styrelsesmedlem.
Begrundelse:
Når vi ænder styrelsens størrelse fra ti til syv personer i §7 stk. 1 er vi også nødt til at ændre denne formulering i
§7 stk. 4. Hvis vi ikke ændrer formuleringen vil det betyde, at styrelsen kun er beslutningsdygtig, når den er fuldtallig. Selvom medlemmerne i styrelsen sætter en ære i at deltage i styrelsesmøderne, vil der altid være gode
grunde til forfald. Hvis vi ikke ændrer antallet for en beslutningsdygtig styrelse vil det i praksis betyde, at styrelsen
kan blive nødt til at aflyse planlagte møder med det resultat, at det kan blive næsten umuligt at lede Folkedans
Danmark.
Bemærkninger til forslaget
Jan Kirk Todsen: Det sidste ændringsforslag til Styrelsens eget forslag er ikke med i den udsendte dagsorden, da
det først er fremkommet senere.
Der var ingen kommentarer til forslaget.
59 delegerede stemte for, 0 stemte imod og 2 stemte hverken for eller imod forslaget, som således blev vedtaget.
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B. Forslag fra Erik Jønsson
Forslag til vedtægtsændringer.
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 § 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.
Begrundelse
Med de nuværende vedtægter udarbejder regionsbestyrelsen 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).
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Bemærkninger til forslaget:
Erik Jønsson: Jeg vil gerne at der føres til referat, at Styrelsen inden næste Årsmøde gennemgår FD’s vedtægter,
Styrelsens forretningsorden og regionshåndbogen, så regnskab og budget behandles på Styrelsens februar-møde.
Jeg stiller mig gerne til rådighed for en gennemgang.
Herefter trækker jeg forslaget.
Forslag 5B bortfaldt hermed.

C. Forslag fra Region Sjælland
Forslag til ændring af Regionshåndbog
Region Sjællands bestyrelse foreslår at fjerne Folkedans Danmarks (FD’s) 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 510 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 FD’s 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 Lirum-Larum) med
Je’Sweevers. Der er masse af ikke-FD-dansere der. Er det ikke en god ide at vores FD-dansere 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 FD’s 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,
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Ærø Harmonikafestival. Hvorfor kan vi så ikke bringe dem gratis på en overskuelig kalender på FD region Sjællands
hjemmeside?
Bemærkninger til forslaget:
Susanne Klim, Region Sjælland: Vi har en velfungerende hjemmeside med bl.a. omtale af arrangementer, der ikke
ligger i regionens eller FD’s regi. Der er også mulighed for at sætte opslag på Facebook om arrangementer udenfor FD. Derfor foreslår vi, at man sletter 500-kr.-reglen.
Jan Kirk Todsen: Regionshåndbogen er at betragte som en forretningsorden, så det er ikke kun en anbefaling. Der
skal efter Styrelsens mening være en hel klar fordel at være medlem af FD – det er et sundt princip, at der er forskel på, om man er medlem eller ej. Vi kender ikke andre organisationer, hvor medlemmer og ikke-medlemmer
har samme rettigheder. Vi synes ikke, vi skal bruge FD’s officielle hjemmeside til dette – der er som nævnt andre
muligheder. Vi kan derfor ikke støtte forslaget.
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Folkedansere: Kan man sige, at hvis mindst én af arrangørerne er medlem af FD,
så kan man få lov at annoncere gratis?
Peter Skouenborg, Region Syd: Sådan er det pt. for Region Syds vedkommende.
Poul Møller, Ramsø Folkedansere: Det gælder om at få folk til at gå ind på ens hjemmeside, men det er et problem hvis FD ikke har alle arrangementer med på deres hjemmeside.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Opgaven ligger i at fortælle ikke-medlemmer, at man spare penge ved at annoncere på vores hjemmeside for 500 kr. i stedet for at bruge 4.000 kr. på en annonce i en ugeavis.
Egon Agerskov, Jeg har det fint med, at der bliver reklameret for Fanø-bal, men det støder mig kraftigt, at en forening, der aktivt melder sig ud af fællesskabet, skal have samme gode som medlemmer.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne Der er andre måder at gøre det her på. Vi kan som forening pleje
vore medlemmer ved at sende lister over aktuelle arrangementer til dem. Facebook er også en god mulighed.
Annoncering koster og hvis man ikke er medlem, må man betale. Jeg kan ikke bakke op om forslaget.
Susanne Klim, Region Sjælland: Nu bruger I ordet ”annoncering” – der er mere tale om at én af os tilføjer en linje i
kalenderen. Vi synes, det er en service, vi yder FD’s medlemmer.
Vill Plesner-Petersen, Taastrup Folkedanserforening: Det er muligvis ikke annoncering, men i hvert fald PR. Hvis
ikke der åbnes op for andre, så laver vi jo kun PR for os selv. Skal vi ikke være flere til vore arrangementer? Vi
kunne jo prøve det og se, om det giver nogle flere deltagere.
Peter W. Christensen, Fejltrin: Jeg ser det som en sponsor-reklame, som bør være på hjemmesiden.
Karin Jørgensen Folkedanse Foreningen for Aarhus og Omegn: Kan man ikke reklamere for de forskellige arrangementer på foreningernes egne hjemmesider, så det ikke kommer til at ”gå ud over” regionens?
Erling Jakobsen, Region Midt: Vi mangler folk til vore arrangementer og der sker ofte flere ting på samme dato,
fordi man ikke kan se, hvor når der arrangeres hvad. Jeg kan fuldt ud støtte forslaget.
Jan Kirk Todsen: Vi er i tæt kontakt med 95% af de foreninger, der påtænker at melde sig ud af FD. Når vi spørger
hvorfor, får vi ofte den begrundelse, at alt det, de betaler kontingent for, kan fås gratis, som f.eks. optagelse i
regionens kalender, Trin & Toner osv.
Susanne Klim, Region Sjælland: Så synes jeg det er underligt, at FD’s hjemmeside/kalender ikke er beskyttet af et
password.
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Leif Madsen, Region Hovedstaden: Man kunne opfordre lokalforeningerne til at indgå et samarbejde med Regionen, hvorefter det vil være muligt at annoncere gratis på hjemmesiden.
Peter W. Christensen, Fejltrin: Hvis Styrelsen virkeligt mener, at de 500 kr. er et problem, så har vi en meget stor
marketingsmæssig udfordring.
Hans Ole Andersen, Hjallese folkedansere: Vi har et godt samarbejde med Fynske Folkedansere, som er en paraplyorganisation. Alle kan se annoncer for alle arrangementer. I Fyns Stiftstidende er der hver dag rubrikannoncer,
hvor man kan få et lille gratis omtale med.
Christina Jønsson, Hjemstavns Folkedanserne: Vi har et ansvar som formænd/medlemmer at gøre opmærksom på
de arrangementer, der er. Det er ikke økonomien, vi skal tale om, men værdien af at være med i en organisation
som FD. Brug de sociale medier og tag direkte fat i foreningerne – omtale af arrangementer behøver ikke udelukkende at ligge på regionens hjemmeside.
Poul Møller, Ramsø Folkedanserforening: Det ville være ærgerligt, hvis det gik udenom regionerne, når vi nu skal
til at være en samlet organisation.
Peter W. Christensen, Fejltrin: Jeg giver Poul ret – jeg synes, FD skulle acceptere forslaget.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Der er 30 foreninger med færre end 2 kvadriller. Skal de have lov til at melde
sig ud af FD og stadig reklamere på regionens hjemmeside? Nej! Lad os få den nye organisation etableret først og
så kan vi altid se på sagen, men nu og her bør vi holde fast på brugerbetaling.
Alice Nielsen, Frederikshavn Folkedansere. Hvis forslaget bliver vedtaget, hvem skal så afgøre hvilke indslag der
skal med? For der kan komme mange sjov indlæg.
Hanne Troen, Region Sjælland: Det gør vi da i regionen – det er vores hjemmeside og vi bestemmer, hvad der
lægges ind
Egon Agerskov; Vil gerne stille et ændringsforslag/tilføjelse til forslaget:
”Regionsbestyrelsen har dog mulighed for at afvise indsendte annoncer”.
Jan Kirk Todsen:
Til Susanne Klim: Grunden til at der ikke er noget password er, at alle skal have mulighed for at se hvad FD har at
byde på.
Man kan undre sig over, at vi skal sidde og diskutere 500 kr. i en halv time, mens folk sidder og kigger ned i bordet
når der skal diskuteres store visioner.
Egon Agerskov trak sit ændringsforslag tilbage, hvorefter det oprindelige forslag 5C blev sat til afstemning.
13 stemte for forslaget, 36 stemte imod forslaget, 13 stemte hverken for eller imod.
Forslaget er derfor forkastet.

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 2020.
 Nytårskursus slutter den 4. januar og ikke den 3. anført i den udsendte aktivitetsplan
 BARNLEK i Mölnlyck er sammenfaldende med et evt. landsstævne
 Styrelsesmøde i efteråret er den 30.10-1.11.2020

Referat af FD’s Årsmøde 2019

Side 15 af 19

Kommentarer til aktivitetsplanen
Erik Jønsson: Regionsmesterskab i Region Hovedstaden er fastsat til den 28. marts. Mange foreninger holder sæsonafslutningsfest den dag.
Vi fik aldrig talt op, hvor mange der kunne ønske at deltage i et landsstævne på Bornholm
Dirigenten: Det kommer senere.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Vi vil sammen med Region Sjælland se på, om vi kan ændre datoen for regionsmesterskabet.
Budget v/Anna-Margrethe Jonsson
Anna-Margrethe Jonsson redegjorde for budgettet for 2020, som udviser et underskud på kr. 627.900, og nævnte
bl.a. at administrationsomkostninger er forhøjet betydeligt, da der skal ansættes endnu en medarbejder på sekretariatet.
Styrelsens skattefrie godtgørelser v/Anna-Margrethe Jonsson
Styrelsen foreslår godtgørelser efter statens takster samt kørsel til statens laveste takster
Fastsættelse af kontingenter v/Anna-Margrethe Jonsson
Styrelsen foreslog uændrede kontingenter:
Voksne
kr. 180,00
Børn kr.
kr.
40,00
Enkeltmedlemmer kr. 225,00
Fastsættelse af regionernes driftstilskud v/Anna-Margrethe Jonsson
Styrelsen foreslog uændrede driftstilskud: Kr. 22.000 til region Hovedstaden (pga. rejseomkostninger for bornholmerne) og kr. 17.000 til hver af de øvrige regioner.
Fastsættelse af abonnementspris for medlemsbladet v/Anna-Margrethe Jonsson
Styrelsen foreslog uændret abonnementspris: Kr. 170 for ikke medlemmer, elektronisk tilsendt

Kommentarer til ovenstående:
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Set i lyset af kontingentet 2019 på kr. 773.000 synes en kontingentindtægt i
2020 på kr. 713.850 ukorrekt?
Anna-Margrethe Jonsson: Vi havde en kontingentstigning sidste år, som først slår igennem i år.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Jeg synes at have hørt, at en ny medarbejder skal kunne tjene sig selv hjem,
men i budgettet kan jeg kun se en udgift?
Jen Kirk Todsen: Jeg nævnte i beretningen, at det er tanken, at den nye medarbejder skal søge fonde mv. og derved vil udgifterne blive nedbragt. Evt. indtægt er ikke medtaget, da budgettet afspejler worst case scenario.
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Skal FD bære udgifterne til dragter til landsholdet?
Jan Kirk Todsen: Det er der ikke taget stilling til – vi vil først se på, hvem der i forvejen har dragter. I tilfælde af, at
FD skal bære udgifterne, er det helt sikkert noget, der kan søges fondsmidler til.
Aktivitetsplanen, budget inkl. kontingenter, regionernes driftstilskud, Styrelsens skattefrie godtgørelser samt
abonnementspris blev sat til afstemning under ét.
54 stemte for, 1 stemte imod og 6 stemte hverken for eller imod, hvorfor de nævnte forslag blev vedtaget.
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7. Valg af formand
På valg var Jan Kirk Todsen.
Mette Inge Baltsersen anbefalede på vegne af Styrelsen forsamlingen til at genvælge Jan Kirk Todsen som formand.
Der var ikke andre kandidater til posten, hvorfor Jan Kirk Todsen blev valgt.

8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
Punktet ikke aktuelt.

9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
På valg var Poul Erik Rasmussen (genopstillede). Morten Lisberg er udtrådt af Styrelsen og var derfor ikke på valg.
Som følge af den netop vedtagne ændring af vedtægternes §7 stk. 1 skulle der vælges ét styrelsesmedlem for en
periode på 3 år.
Jan Kirk Todsen anbefalede på vegne af Styrelsen genvalg af Poul Erik Rasmussen.
Der var ikke andre kandidater til posten, hvorfor Poul Erik blev valgt.

10. Valg af intern revisor til LDF's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
På valg var Birthe Madsen, 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 Birte Agerbo (Vest) og Anders Nielsen (Øst). Ingen af disse genopstillede.
Bodil Sørensen (Vest) og Birger Spånholtz (Øst) havde skriftligt tilkendegivet deres opstilling, hvorfor de 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 Poul Erik Christensen og Hans Ole Andersen. Begge genopstillede og blev valgt.

16. Evt.
Conny Jakobsen, Region Midt/Glad Dans Viborg: Jeg vil gerne bede om, at kontaktdetaljer på regionsrevisorer
anføres på hjemmesiden.
Tonny Kristiansen, Amager Folkedansere: Vores medlemmer læser ikke Trin & Toner, da den digitale version ikke
er læseværdig. Det bør man ændre på.
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Leif Madsen, Region Hovedstaden: Kan man søge Kulturministeriet om et tilskud på kr.1,5 mill. til bevarelse af
dansk kultur?
Hans Ole Andersen, Hjallese Folkedansere: Det har været en god dag med mange diskussioner. Jeg vil gerne sige
tak til Styrelsen for det store arbejde, de udfører.
Man taler så meget om regeringsskifte og at regionerne så måske skal nedlægges. Er det noget FD har talt om?
Vores forening har fået en del penge ifm. dans i skolerne. Børnene er glade for at danse, men det giver ikke nye
medlemmer. Men søg de puljer, der findes!
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Folkedansere: Der bliver talt meget om, at Trin & Toner er vanskeligt at læse.
Kunne man ikke i mailen med link til næste udgave skrive, hvordan man downloader bladet?
Carl Erik Rasmussen, Region Midt: Hvem er protektor for FD?
Jan Kirk Todsen:
Mange tak for genvalget og for tilliden til, at jeg kan klare posten i endnu tre år.
Til Conny Jakobsen: Vi vil se på, om oplysningerne om regionsrevisorer skal anføres på hjemmesiden eller sendes
rundt til relevante modtagere
Til Tonny Kristiansen: Jeg forstår på dig, at layoutet på Trin & Toner er for kedeligt. Det vil vi se på.
Til Leif Madsen: Iflg. en fhv. kulturminister er FD mere sport end kultur og derfor blev vi for 25 år siden mere eller
mindre skubbet over i DIF. Der er dog selvfølgelig puljer, vi kan og vil søge.
Til Hans Ole Andersen: Vi har ikke taget stilling til en evt. opløsning af regionerne endnu. Pt. er der dog mest
stemning for at bibeholde regionsstrukturen.
Til Edit Havgaard Rose: Vi har før nævnt i mailen med link til Trin & Toner, hvordan man downloader bladet, men
vi, men vi gør det gerne igen.
Til Carl Erik Rasmussen: FD har ingen protektor. Vi ansøgte faktisk Kongehuset om at få en protektor for NORDLEK
i Viborg, desværre uden held.
Jan Kirk Todsen sagde en stor tak og overrakte en buket blomster til Egon Agerskov fordi han havde taget hånd
om FD’s hjemmeside, tilmeldingssystem til landsstævne osv.
Erling Jakobsen, Region Midt: Er der planlagt nogle tiltag ifm. FD’s 90 års jubilæum den 20. oktober 2019?
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Vi har Kulturnat den 11. oktober, men ser også gerne, at alle kommer på gaden den 20. oktober. Vi er i regionen i gang med planlægning af dagen.
Erling Jakobsen, Region Midt: Vi forventer at afholde noget den 19. eller 20. oktober. i Aarhus, hvor foreningen
blev stiftet.
Finn Jørgensen, Region Midt: Hvor kan man se, hvor mange fra hver region skal danse opvisning ved landsstævnet?
Egon Agerskov: Hvis det drejer sig om regionsopvisningerne, så har stævnesekretæren sendt besked til regionsformændene om antal tilmeldte opvisningsdansere.
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Folkedansere: Hvorfor kan regionsinstruktørerne ikke få besked?
Egon Agerskov: Regionsformanden må sende videre til relevante personer
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Vi har spurgt efter listen og har modtaget den. Vi er 34 personer inkl. deltagere fra Bornholm,
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Per Sørensen: Sig til alle jeres medlemmer, at Trin & Toner på papir er passé – de skal kigge på skærmen!
Det er ikke nemt at sidde i en styrelse i en periode, hvor det går nedad, men jeg synes I gør det bragende godt og
har en klog formand
Jan Kirk Todsen: Vi har sendt en mail til regionsformændene og spurgt, om det var en idé at fejre jubilæet. De
fleste har meldt tilbage, at det er de interesseret i, så der bliver en eller anden form for fejring.
Ca. halvdelen af de tilstedeværende tilkendegav, at de ville være interesseret i at tage til landsstævne på Bornholm.
Marianne Fürstling, Gilleleje Folkedansere: Hvordan kan nytårskurset blive afholdt for 102. gang i 2020, når FD
fylder 90 år i år.
Jan Kirk Todsen: Foreningen til Folkedansens Fremme (FFF) afholdt de første kurser, inden FD blev stiftet.
Jan Kirk Todsen takkede dirigent, referent, stemmetællere og løbende mikrofoner for deres indsats.

Dirigent Niels Winberg Clausen afsluttede herefter Årsmødet.

Odense, den 27. april 2019

_____________________________
Niels Winberg Clausen

_____________________________
Lone Schmidt

(dirigent)

(referent)
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