Beretning 2018 - landsarbejdet
Sonja og Andreas deltog i Folkedans Danmarks (FD) årsmøde den 21. april 2018 på Dalum
Landbrugsskole. Vi var i alt 61 delegerede, som sammenlagt repræsenterede 2.107 medlemmer,
svarende til 49,2 procent af landsforeningens medlemmer.
Landsforeningen arbejder på de strategiaftaler med DIF, som udløser tilskud, men disse gives til
specifikke projekter og ikke til fri disposition. Det giver et snævrere råderum, som styrelsen er
meget opmærksom på. Derudover har styrelsen sørget for en pixi-udgave af persondataforordningen, så foreningerne kan blive klar til de nye EU-regler.
Som varslet sidste år er udvalgsstrukturen ændret, så der bliver færre udvalg med et bredere
ansvarsområde. Det skal nedbringe mødetid og -udgifter. Alle er velkomne til at melde sig til et
eller flere udvalg, man behøver ikke at have andet end tid til og interesse for sagen. Kontakt en
fra Herlevs bestyrelse, hvis du kunne tænke dig en tjans i fx danseudvalget, børneudvalget, prudvalget eller dragtudvalget, så hjælper vi dig videre. Man må også gerne melde sig til enkelte
projekter af kortere varighed.
I 2017 blev alle instruktøruddannelser samlet på Bjerringbro i samme uge, og det er kommet godt
i gang. Desværre kunne MasterClass for instruktører, der gerne vil udvikle sig selv, ikke
gennemføres, men Folk College for de unge var en stor succes. Derudover gennemførtes
aspirantkurset og de almindelige instruktørkurser i en let ændret form.
Konkurrencerne skal gennemføres, men det er stadig ikke det store hit blandt voksne. Lidt
anderledes ser det ud blandt børnene, der udviser stor iver ved konkurrencer på børnestævnerne.
Årets DM lå i begyndelsen af landsstævnet, hvilket var positivt for tilskuerantallet, men ikke for
deltagerantallet. Gruppekonkurrencen måtte aflyses, mens pardanserne stillede op i to rækker. I
2018 afholdes et fælles regionsmesterskab den 2. juni.
PR-udvalget arbejder hårdt på et projekt, der skal få bragt kendskab til folkedans ud til alle
danskere. De lover, at vi vil komme til at høre mere om dette og er altid glade for ideer og input
fra medlemmerne.
Det fremlagte regnskab for 2017 udviste et nettoresultat på 13.710 kr., som overføres til
egenkapitalen.
De foreslåede vedtægtsændringer fra styrelsen var alle konsekvensrettelser og tilpasning til
virkeligheden, så de blev enstemmigt vedtaget. Nord Als Folkedanseres forslag om, at
foreningerne skulle have en måned ekstra til at indberette medlemmer, blev trukket, da styrelsen
meddelte, at det ville giver foreningen likviditetsproblemer i oktober og november.
Den fremlagte arbejdsplan for 2019 blev godkendt.
Styrelsens forslag om endnu en kontingentstigning på ti kroner for voksne blev efter en del debat
vedtaget med 54 stemmer for, fire imod og tre blanke, så årskontingentet til FD fremover er 180
kr. for voksne, 40 kr. for børn og 225 kr. for enkeltmedlemmer. Budgettet blev godkendt.
Bent Hansen og Anna-Margrethe Jonsson blev genvalgt, og Inge Sølling nyvalgt til styrelsen,
men det lykkedes ikke at finde en kandidat til den ledige plads fra sidste år, og da Trine Jordan
Andersen og Arne Linjordet forlod styrelsen, er der nu to ledige pladser. Dette er bekymrende, så
alle opfordres til at hjælpe med at finde nye styrelsesmedlemmer.

FD's interne revisor Erik Jønsson og revisorsuppleant Christian Skov blev genvalgt. Regionerne
beholder Conny Jakobsen og Anette Dahl Nielsen som revisorer og Susanne Åberg og Per
Petersen som revisorsuppleanter.
Statsautoriseret revisor vil fortsat være Ernest & Young, og Anne Katrine Clausen fortsætter i
appeludvalget.
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 Ib Jensen fra Nordals. Initiativprisen blev ikke uddelt, da der ikke var
kandidater til den.
Maratondansen ved landsstævnet i 2017 er ved at blive klippet til, så der nu ligger flere
eksempler på danse og deres variationer på www.folkemusikogdans.dk.
Der blev kort orienteret om Nordlek 2018, hvor 313 danske deltagere er tilmeldt, og
landsstævnet 2019, der holdes i Varde. Desuden skal man sætte x i kalenderen ved den 22.
september 2018, hvor Spillemandskredsen fejrer sit jubilæum.
Ud over årsmødet holder Folkedans Danmark hvert efterår et frivilligseminar, hvor alle
interesserede er velkomne til at deltage og debattere forskellige emner. Sidsel og Sonja deltog i
efteråret 2017, hvor vi blandt andet hørte om det ny Trin & Toner og talte om pr-arbejdet,
medlemsfastholdelse og meget andet. I 2018 afholdes seminaret den 29. september.
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