
Beretning 2016 - landsarbejdet 

Sonja deltog i Folkedans Danmarks (FD) årsmøde den 16. april 2016. Vi var i alt 85 delegerede, 

som sammenlagt repræsenterede 2.628 medlemmer, svarende til 50,8 procent af landsforeningens 

medlemmer. 

FD har fået ny fane, som blev indviet på årsmødet 2016. 

Formand Jan Todsen kunne berette, at DIF har lagt op til at ændre fordelingsnøglen, så associere-

de forbund som FD i løbet af de kommende år vil miste mere end halvdelen af den økonomiske 

støtte. FD arbejder på at samle de øvrige associerede forbund til en protest. Desuden vil man prø-

ve at henlede pressens og politikernes opmærksomhed på denne drastiske ændring og forskelsbe-

handling af idrætsgrene. Forslaget behandles på DIF's årsmøde 30. april 2016. 

FD har i 2015 gennemført besparelser ved blandt andet at skære i bemandingen på sekretariatet, 

hvor Dorthe nu er eneste ansatte. 

Tilbagegangen i medlemstal fortsatte i 2015. En tendens i tiden er friere forhold, så formanden 

opfordrede alle til at tænke nyt og åbne sig mere mod samfundet for at hverve medlemmer. Skal 

det fx være samme dag, tidspunkt og sted hver uge? Kan garvede dansere agere instruktører ved 

spontane dansecafeer?  

Konkurrencer er betingelsen for, at vores aktivitet er godkendt af DIF, så de skal bevares, men 

opbakningen har ikke været stor. En arbejdsgruppe er i årets løb barslet med et oplæg til en and-

erledes struktur. Denne struktur bliver offentliggjort snarest. Efter at konkurrencerne i 2015 blev 

aflyst alle andre steder end i Nordjylland lød opfordringen, at man skulle sørge for at få nogen af 

sted, også bare for sjov, da det er vigtigt, at vi opfylder vores forpligtelser over for DIF. 

Skolereformen, som skulle bringe mere foreningsliv og idræt ind i skolerne, mærkes ikke så meg-

et endnu, men der findes materiale med henblik på skolerne på www.roditraditionerne.dk, på lær-

erportalen www.clioonline.dk samt på www.skolenivirkeligheden.dk. Alle blev opfordret til at 

være aktivt opsøgende i forhold til skolerne. 

Det fremlagte regnskab for 2015 udviste et underskud på 309.843 kr., men da der var budgetteret 

med et underskud på 321.800 kr., var dette forventeligt. Uden for driften havde landsforeningen 

et overskud fra Nordlek på 603.142,96 kr., og dette sammen med nogle andre ekstraordinære pos-

ter såsom oprydning i hensættelser resulterede i et nettooverskud på 712.210 kr. 

Debatten omkring nedbringelse af udgifterne kredsede endnu engang om Trin og Toner. Der er 

allerede skåret ned, så der kun er fire årlige udgivelser, men flere mente, at det var tid at udsende 

bladet elektronisk, eventuelt suppleret med trykte eksemplarer som foreningerne kunne distribu-

ere til medlemmer uden fidus til elektroniske medier. Styrelsen vil tænke over det. 

De fremsendte vedtægtsændringer til paragraffen omkring regionerne blev vedtaget med mindre 

ændringer. 

Den fremlagte arbejdsplan for 2017 blev godkendt med få rettelser. 

Styrelsen havde fremlagt forslag om kontingentstigninger på fem kroner for voksne, men salen 

stillede modforslag og foreslog en kontingentstigning på ti kroner. Dette blev vedtaget, så årskon-

tingentet til FD fremover er 160 kr. for voksne, 40 kr. for børn og 215 kr. for enkeltmedlemmer. 

Jan blev genvalgt som formand, Bent Hansen og Arne Linjordet rokerede, så Bent Hansen er ny 

økonomiansvarlig. Vi oplevede kampvalg, da to styrelsesposter skulle besættes, og der var tre 
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kandidater. Det resulterede i genvalg til Poul Erik Rasmussen og nyvalg af Morten Lisberg Mou-

ritzen. 

FD's interne revisor Erik Jønsson og revisorsuppleant Christian Skov blev genvalgt. Vestregion-

erne fik Connie Jacobsen som ny revisor, mens Susanne Åberg beholdt pladsen som revisorsup-

pleant. Østregionerne genvalgte Anette Dahl Nielsen som revisor og nyvalgte Per Petersen til 

revisorsuppleant. 

Statsautoriseret revisor vil fortsat være Ernest & Young. Anne Kathrine Clausen overtog Henning 

Skovs plads i FD's appeludvalg. 

Formandsprisen blev tildelt Niels Anker Sonne fra Bornholms Folkedansere. 

Initiativprisen gik til Ølstykke og Omegns Folkedansere for deres arbejde med at integrere 

flygtningebørn via dans. 

Arbejdsgruppen for landsstævne 2017 fremlagde deres foreløbige planer. Stævnet vil finde sted 

17. - 22. juli 2017 i Køge med afstikker til Stevns om onsdagen. Selve stævneområdet er fordelt 

på et lille område med nødcamping lige op ad tre haller med trægulve. Skolelogi med familie- og 

ungdomscamping ligger 500 meter fra hallerne. Der vil som sædvanlig være kirkekoncerter, und-

erholdning, dragtudstilling, grillhygge, ungefest og børneaktiviteter. Desuden arbejdes på et dan-

semaraton: Hvor mange forskellige danse fra 358 kan vi nå i løbet af stævnet. Alt i alt lyder 

KØST2017, som stævnet kaldes, som et meget interessant bud på en sommerferie.  

Arbejdsgruppen for landsstævne 2016 i Assens meddelte, at der medio april var omkring 700 

tilmeldte, men stadig plads til flere. 

 

Sonja 


