
Beretning 2016-17 - Regionsarbejdet 

Sonja deltog i Region Hovedstadens årsmøde den 29. januar 2017, hvor Brian Folke Johansen 

forlod styrelsen og blev erstattet af Vill Plesner-Petersen.  

Der blev lagt datoer på arrangementer samt vedtaget budget for 2018.  

Regionens dragtudvalg har været uden formand og dermed uden aktivitet, men Pi fra Herlev 

Folkedanserforening har sagt ja til at tage formandsposten. Det er en dejlig nyhed, og vi håber 

selvfølgelig, at hele foreningen vil bakke op om Pi. 

I Tivoli den 29. maj 2016 var der stor tilslutning fra foreninger fra hele landet. Dagen gentages 

søndag 11. juni 2017. 

Region Hovedstaden har igen i år stillet underskudsgaranti  for flere arrangementer hos lokalforen-

ingerne, men garantierne er ikke kommet i brug. Regionen ønsker at udbygge samarbejdet med 

foreningerne og deltager gerne i møder om et tættere samarbejde. 

Aspirantkurset i 2016 blev afholdt i Vejle med fem tilmeldte aspiranter og 17 dansere. Fremover 

lægges kurset i landsforeningens regi, da det bliver en del af Bjerringbrokurset. 

Sammen med Region Sjælland har  regionen haft kursus i Roskilde, men pga. meget få deltagere 

blev kurset aflyst efter en time. 

FD Region Hovedstaden opfordrer til, at der støttes op om Regionskonkurrencen. Landsforeningens 

store tilskud fra DIF er afhængig af, at vi afholder konkurrencer, så regionen beder om jeres hjælp 

og støtte til at gennemføre. 

Regionens PR-udvalg har arbejdet med PR til Tivoli arrangementet. Det var svært at finde et foto til 

Tivoli plakaten. 

Danseudvalget har ikke haft søndagsdans, da deltagerantallet har ligget lavt, kun fem til otte par. 

Hvis der opstår interesse, tages det gerne op igen. 

B&U-udvalget savner medlemmer og projekter med tilbud til unge, især de 18- til 20-årige. Region-

en har støttet B&U-arbejdet gennem ”Smutten” samt Henrik Larsens musik- og dansearrangement 

for de lidt større børn. 

Seniorudvalget har afholdt seniorlegestuer i Hvidovre og Hundested. Begge arrangementer gik fint 

med dans, sang og hygge. 

 

Sonja 


