Beretning 2017 - landsarbejdet
Sonja deltog i Folkedans Danmarks (FD) årsmøde den 22. april 2017. Vi var i alt 66 delegerede,
som sammenlagt repræsenterede 2.276 medlemmer, svarende til 47,2 procent af landsforeningens
medlemmer.
Formand Jan Todsen kunne berette, at DIF besluttet at ændre fordelingen af tilskud, så man fremover kun støtter udvikling, men ikke drift. Det vil sige, at landsforeningen skal indgå
strategiaftaler med DIF for at opnå tilskud.
Desuden har DIF besluttet, at Spillemandskredsens medlemmer ikke længere må regnes med som
medlemmer af FD og derfor heller ikke tæller med, når grundtilskud tildeles ud fra medlemstal medmindre naturligvis at spillemanden også er medlem af en lokalforening.
De første år kommer vi ikke til at mærke så meget til de ændrede principper, fx falder DIF-tilskuddet kun 3,3 % i 2017, men på længere sigt må vi forvente en mærkbar nedgang. Derfor ser
man hele tiden på, hvordan man kan nedbringe udgifterne uden at skære i kerneydelserne.
Den mest synlige ændring for menige medlemmer vil være medlemsbladet Trin og Toner. I 2017
udkommer det trykte blad fire gange, men det er dyrt at trykke og sende. Derfor vil Trin og Toner
fra 2018 udelukkende udkomme elektronisk, til gengæld forventer man at kunne udsende bladet
otte til ti gange om året.
Et andet sted at spare er på de mange udvalg. Her bliver strukturen ændret, så udvalgene bliver
færre, men til gengæld beskæftiger sig med et bredere emne.
Uddannelsesaktiviteten er et flagskib, der værnes om, men med det vigende medlemstal er antallet af kursister også faldet. Derfor samler man fra og med 2017 alle uddannelser på Bjerringbro i
uge 26 eller deromkring. Det vil derfor være muligt at melde sig på aspirantkursus, begynderkursus for instruktører, videreuddannelse for instruktører og MasterClass for instruktører, der gerne
vil udvikle sig selv. Desuden tilbydes dansekursus samt et Folk College for unge. Alle kurserne
samarbejder om instruktører, spillemænd og dansere, så ressourcerne anvendes effektivt. Det er et
spændende tiltag.
Konkurrencer er betingelsen for, at vi kan få støtte fra DIF, men opbakningen er mildest talt ikke
stor. DM gennemføres dog i 2017, hvor det ligger lige op af landsstævnet, hvilket forhåbentlig
giver flere tilskuere og vækker interesse.
Det fremlagte regnskab for 2016 udviste et underskud på 39.492 kr., men da der var budgetteret
med et underskud på 100.200 kr., var det et flot resultat.
Styrelsen havde foreslået, at koordineringsudvalget blev nedlagt, da det aldrig har fungeret og
man nu i stedet inviterer regionsformændene med til dele af styrelsesmøderne. Forslaget og de
deraf følgende konsekvensrettelser blev godkendt.
Et medlem havde foreslået, at styrelsen skulle kunne tildele lavere kontingent til nye foreninger i
to år mod det nugældende ene år. Det blev vedtaget.
Nord Als Folkedansere havde foreslået, at foreningerne skulle have en måned ekstra til at indberette medlemmer til FD, men da Nord Als Folkedansere ikke var repræsenteret på Årsmødet, blev
forslaget trukket.
Et medlem havde foreslået, at FD's interne revisorer og revisorsuppleanter ikke kunne bestride
poster i styrelse, regionsbestyrelse eller udvalg. FD's styrelse stillede modforslag, hvor der blev

givet mulighed for at sidde med i udvalg, og dette ændringsforslag samt konsekvensrettelsen blev
godkendt.
Den fremlagte arbejdsplan for 2018 blev godkendt.
Styrelsen havde fremlagt forslag om kontingentstigninger på ti kroner for voksne. Dette blev
vedtaget, så årskontingentet til FD fremover er 170 kr. for voksne, 40 kr. for børn og 225 kr. for
enkeltmedlemmer. Desuden gav styrelsen afkald på diæter, ligesom regionerne blev skåret med
2.000 kr. hver, idet aspirantkurset flyttes til FD-regi. Budgettet blev godkendt.
Mette Inge Baltsersen blev genvalgt, og Brian Folke Johansen blev valgt som ny i styrelsen, men
da både Egon Agerskov og Hans Jørgen Larsen forlod styrelsen, manglede der en. På mødet lykkedes det ikke at finde en villig kandidat, så styrelsen måtte acceptere at fortsætte med et ledigt
sæde. Det er ikke optimalt, så alle opfordres til at hjælpe med at finde et nyt styrelsesmedlem.
FD's interne revisor Birthe Madsen Jønsson og revisorsuppleant Christian Skov blev genvalgt.
Vestregionerne fik Birthe Agerbo som ny revisor, mens Susanne Åberg beholdt pladsen som
revisorsuppleant. Østregionerne genvalgte Anders Nielsen som revisor og Per Petersen som
revisorsuppleant.
Statsautoriseret revisor vil fortsat være Ernest & Young, mens Hans Ole Andersen og Poul Erik
Christensen fortsætter i FD's appeludvalg.
Et forskningsprojekt har vist, at dans har positiv indvirkning på kræftpatienter, så styrelsen blev
opfordret til at indlede et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.
Formandsprisen blev tildelt Niels Rohde Pedersen fra Glad Dans Viborg.
Initiativprisen gik til Rune Pedersen for arbejdet med at skabe børnehold på Fyn.
Egon Agerskov forventes at indtræde i Nordlekudvalget i stedet for Lone Schmidt. Valget finder
sted i Kristi himmelfartsferien.
Arbejdsgruppen for landsstævne 2017 meddelte, at der p.t. var omkring 600 tilmeldte, så der er
plads til mange flere. Der er også mulighed for at købe endagsbilletter og legestuebilletter.
Nordlek afholdes 10. - 15. juli 2018 i Falun cirka 480 kilometer fra Malmø. Arbejdet kan følges
på www.nordlek.dk.
PR-udvalget i FD kan godt bruge flere medlemmer og opfordrede til, at alle bliver registreret med
korrekt mailadresse i medlemssystemet, så Trin og Toner kan nå frem til alle.
Vennekredsen reklamerede for medlemskab af denne forening, der har til formål at indsamle midler
til at støtte udviklingsarbejdet i Folkedans Danmark med børn og unge. Et medlemskab af Vennekredsen koster årligt 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for par. Hvis der kommer tilstrækkeligt
mange medlemmer, kan der opnås en betydelig skatterabat. Se mere på www.folkedans.dk.
Dragtudvalget reklamerede for en fagdag 6. maj 2017 i Odense og for dragtuddannelsen, hvor
man har skabt et nyt hold syv. Her kan den enkelte kursist selv sammenstykke elementer til et
helt kursus efter egne behov.
Sonja

