
Beretning 2020 - landsarbejdet 

Som medlemmer i Herlev Folkedanserforening er vi alle medlemmer af Folkedans Danmark 

(FD), som tager sig af fx overordnet politik og strategi, afholder stævner, kurser og seminarer, 

uddanner danseinstruktører, står bag skrabejulekalenderne, udgiver medlemsbladet Trin & Toner 

og meget andet. 

Hvert år afholdes et årsmøde, hvor delegerede fra hele landet samles og drøfter overordnede 

beslutninger, godkender regnskab og foretager valg til landsstyrelsen. Årsmødet i 2020 er dog 

blevet aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Indtil videre er det udskudt til 6. juni, men det 

afhænger af politikernes udmeldinger i maj måned. 

I efteråret 2019 afholdt FD frivilligseminar, hvor deltagerne fik fremlagt resultaterne af en meget 

omfattende medlemsundersøgelse. Efterfølgende diskuterede grupper forskellige 

problemstillinger fra undersøgelsen og overvejede løsninger. I foråret 2020 tog nogle ad hoc-

grupper fat i nogle af disse løsningsforslag og bearbejdede dem yderligere, så landsstyrelsen 

havde noget at forholde sig til og arbejde ud fra. 

I januar 2020 lykkedes det endelig at finde en værtsby til årets landsstævne: Horsens. Et hurtigt-

arbejdende udvalg fik detaljerne på plads - hvorpå stævner, kurser og alle andre aktiviteter blev 

aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Forhåbentlig er det ikke udelukkende skønne spildte 

kræfter, da man forventer at kunne genbruge meget i 2021.  

Sidste år fik landsstyrelsen vedtaget, at vi skulle have et landshold, men af økonomiske årsager 

har man måttet nedlægge det igen. I det hele taget er økonomien generelt stram, men jeg har 

endnu ikke set et årsregnskab. 

I 2019 blev landsstyrelsen beskåret til at være en formand og seks styrelsesmedlemmer, så man 

nemmere kunne besætte alle pladser. Desværre står man lige nu i den situation, at tre af disse syv 

medlemmer enten er gået eller vil gå i utide, mens et fjerde medlem ikke genopstiller. Ergo skal 

der findes fire kandidater til det spændende arbejde i styrelsen. 

I skrivende stund ved jeg ikke ret meget andet end det, som I alle har kunnet læse i Trin & Toner, 

som sendes elektronisk på mail til alle medlemmer. Her kan I holde jer orienteret om større og 

mindre arrangementer samt læse interessante artikler.  

 

 

Sonja 

  



Tillæg til beretning om landsarbejdet 

På årsmødet 27. april 2019 deltog 61 delegerede, der i alt repræsenterede 2.040 medlemmer, 

svarende til 50,15 procent af medlemsskaren, da FD per 1. februar 2019 havde 4.145 medlemmer. 

Initiativprisen blev givet til Henrik Larsen, mens formandsprisen ikke blev uddelt på grund af 

manglende kandidater. 

I år er det 25 år siden, FD blev associeret med sportsdanserne og dermed blev medlem af 

Danmarks Idræts-Forbund. Her har vi været underordnet sportsdanserne, men der arbejdes på en 

strategi, hvor dans samles i et overordnet forbund, der varetager interesserne for sports-, folke-, 

senior- og square-danserne. Overgangen vil ske glidende, men på længere sigt forventes de 

nuværende landsforeninger at blive nedlagt. Den fælles organisation skulle gerne gøre os alle 

stærkere. 

FD har besluttet sig for at udtage et landshold, som skal repræsentere os og Danmark i fx 

konkurrencer i udlandet. Landsholdstruppen vælges blandt dansere, der stiller op til DM, og der 

er i første omgang tale om en treårig forsøgsperiode, der finansieres ud fra strategimidlerne fra 

DIF. Læs mere om landsholdet på folkedans.dk. 

De seneste år har det ikke været muligt at finde tilstrækkeligt med kandidater til landsstyrelsen, 

som derfor har kørt med tomme pladser. Som konsekvens af dette foreslog styrelsen en 

vedtægtsændring, så styrelsen ville bestå af syv medlemmer i stedet for de hidtidige ti. Til 

gengæld ville styrelsen ansætte endnu en medarbejder på sekretariatet og flytte administrative 

opgaver fra styrelsen til sekretariatet. Det ny sekretariat forventes også at skulle søge fondsstøtte 

og fungere som konsulent for medlemsforeningerne. Styrelsens forslag blev vedtaget.  

Yderligere to forslag var stillet, men forslagsstilleren trak selv forslaget om at ændre regionernes 

årsmøde fra januar til oktober, da problemet kunne løses ved en ændring af styrelsens 

forretningsorden. Forslaget om ikkemedlemmers gratisannoncer på regionens hjemmeside blev 

nedstemt. 

Regnskabet for 2018 blev godkendt med et overskud på 740.377 kr., hvoraf de fleste stammer fra 

et modtaget legat til uddannelse af unge instruktører. Budgettet for 2020 blev vedtaget med et 

forventet underskud på 627.900 kr., hovedsageligt på grund af ansættelsen af ny medarbejder. 

Forhåbentlig kan det ny sekretariat skaffe støttekroner, så resultatet ikke bliver helt så grelt. 

Ved valgene var der genvalg på alle pladser, dog blev de interne revisorer skiftet ud, så posterne 

nu besættes af Bodil Sørensen og Birger Sponholz. 

FD har i årets løb gennemført en foreningsundersøgelse, hvor alle foreningsformænd er blevet 

ringet op. Kun 14 foreninger har ikke svaret. Styrelsen vil gennemlæse den færdige rapport, 

hvorefter den vil blive offentliggjort og brugt konstruktivt. 

Landsstævnet i 2020 har endnu ikke fundet en værtsforening, men Bornholm er interesseret og 

muligvis også en anden forening. Det vil blive afklaret snarest. Der arbejdes også på at finde 

værter til Nordlek 2027 og Barnlek 2029. 

Instruktørudddannelsen savner deltagere, så man overvejer nye strategier og målgrupper, fx 

lærere og pædagoger. I den nuværende struktur er der ingen definition af, hvornår man er 

færdiguddannet, og det overvejes, hvordan man kan afklare det, da kursisterne efterlyser det. 

Trin & Toner er nu i et år udkommet elektronisk, og styrelsens indtryk er, at folk er ved at vænne 

sig til det. Ikke alle delegerede var enige i dette, og styrelsen vil prøve at finde en bedre løsning, 

måske et andet layout eller en bedre vejledning til, hvordan man kan hente bladet ned. 

Den 20. oktober 2019 fylder FD 90 år. Dette vil blive fejret i alle regioner, mere om dette følger, 

men sæt kryds i kalenderen nu. 


