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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af 

Herlev Folkedanserforenings ordinære generalforsamling, samt den efterfølgende 

ekstraordinære generalforsamling samme dag og sted. 
Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev 

mandag den 2. maj 2022 kl. 20.00 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:  

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Kim Kristensen, der blev valgt ved akklamation uden 

modkandidater 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt lovligt i henhold til vedtægterne ved 

mail udsendt 10. april, altså mere end 14 dage i forvejen. 

Der var 19 fremmødte medlemmer, og 14 fuldmagter, i alt 33 stemmeberettigede. 

Der skal være 45 stemmeberettigede for at kunne foretage vedtægtsændringer, hvorfor punkt 7. 

Indkomne forslag behandles under den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, der var 

indkaldt samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 

De to generalforsamlinger refereres under et. 

Kim Kristensen blev ligeledes valgt til dirigent for den ekstraordinære generalforsamling. 

 

2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslog Turid Preuss, der blev valgt ved akklamation uden 

modkandidater  

Turid Preuss blev ligeledes valgt til referent for den ekstraordinære generalforsamling. 

 

3. Formandens beretning –  se bilag 

Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:  

Der var ingen spørgsmål, og dirigenten meddelte at betragtningen kan betragtes som accepteret. 

 

4. Beretninger i øvrigt – se bilag. 
a. Børne- og ungdomsarbejdet  

b. Regionsarbejdet  

c. Landsarbejdet  

d. Øvrige udvalg og lav. 

Kommentarer og spørgsmål til beretningerne: 

Ad a) ingen spørgsmål/kommentarer 

Ad b) ingen spørgsmål/kommentarer 

Ad c) hvilke andre danseformer er med i Dans Danmark? Seniordans, squaredance, break-dans, 

hip-hop og i øvrigt de danseorganisationer der lever op til retningslinjerne. 

Første årsmøde i Dans Danmark afholdes 22. maj 2022. 

Ad d) 

1. PR-lavet. Biografreklamen, kan den gentages? Ja – hvis vi kan finde 18-20.000 kr til 

formålet, for eksempel ved at søge foreningspuljen igen. 

Ud over det der står i beretningen, blev vi også optaget af DR TV i forbindelse med Danmark 

Danser i oktober, hvor vi endte med at blive vist i et par sekunder. 

DocuSign Envelope ID: 69B439E7-E2F5-4592-A120-63332F7FCE22



Herlev Folkedanserforening www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nr. 21 41 89 19 
 

  02 maj 2022 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

2. Internationalt lav. Ingen aktiviteter i denne sæson 

3. Dragtlavet. Ingen aktiviteter i denne sæson 

 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.  
Den ny landsforening Dans Danmark (LF) har valgt et todelt kontingent på p.t. 75 kr. per medlem på seks 

år og derover samt foreningskontingent på p.t. 1.200 kr., svarende til cirka 25 kr. per voksen.  

LF betales kun for et hold. Er man medlem af LF via anden forening, kan 75 kr. fratrækkes kontingentet. 

Bestyrelsen foreslår: 

a. Voksne, aftenhold: 1.060 kr. plus LF 100 kr., i alt 1.160 kr. Uændret kontingent. 

b. Unge 14-17 år: 530 kr. = 50 % af voksne plus LF 75 kr., i alt 605 kr. Tidligere 530 kr. 

c. Unge o. 17 år på SU/lærlingeløn: 265 kr. = 25 % af voksne plus LF 100 kr., i alt 365 kr. Tidl. 425 kr. 

d. Støttemedlemmer: 100 kr. plus LF 100 kr., i alt 200 kr. Tidligere 280 kr. 

e. Børnehold  

 Første barn: 450 kr. plus LF 75 kr., i alt 525 kr. Tidligere 520 kr. 

 Hver efterfølgende søskende/barn med adressefællesskab: 225 kr. plus LF 75 kr., i alt 300 kr. 

Tidligere 280 kr. 

f. Baldansere: kr. 530 plus LF 100 kr. = 630 kr. Uændret 

Unge 265 kr. plus LF = 340 kr., tidligere 265 kr 

SU/lærling 132,50 kr. plus LF = 232,50. tidligere 292,50 kr. 

g. Voksne, daghold, pr. modul: 570 kr. plus LF = 670 kr. Uændret 

Unge 285 kr. plus LF = 360 kr., tidligere 285 kr – pt. Ingen unge på dette hold 

studerende 142,50 kr. plus LF = 242,50 kr. tidligere 302,50 kr – pt ingen studerende på dette hold 

 

Regnskabet, der var udsendt på forhånd, viste et et overskud på 7.527,21 kroner. 

Ingen spørgsmål til regnskabet. Revisoren og kassereren godtgjorde at regnskabet er blevet 

underskrevet inden generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt. 

Budget for den kommende sæson: 

Formanden bemærkede at det fremlagte budget er baseret på forventet fremmøde, men at de 

senere år har vist at det er svært at spå om. Ligeledes er der budgetteret med salg af julekalendre, 

selv om det pt ikke vides hvorvidt Dans Danmark vil fortsætte med julekalendersalg. 

LF kontingent var tidligere, under Folkedans Danmark, 180 kr for voksne.  

Kontingentfastsættelsen blev vedtaget uden stemmer imod. 

 

6. Valg  
a. Formanden. Morten Petersen er på valg og vil meget gerne afløses. 

b. Kassereren. Sonja G. Nielsen er ikke på valg.  

c. Et bestyrelsesmedlem: Andreas Lorenzen er på valg og modtager genvalg. 

d. To bestyrelsesmedlemmer. Mette Andersen er ikke på valg.  

Vakant bestyrelsespost ønskes besat for et år. 

e. En bestyrelsessuppleant. Sarah Bundgaard er på valg. 

f. En revisor. Lena Martens er på valg og modtager genvalg.  

g. En revisor. Helle Lorenzen er ikke på valg. 

h. En revisorsuppleant. Nina Bodin modtager ikke genvalg. 

 

Ad a): Sonja G. Nielsen stillede op som formand mod at afgive kassererposten. Sonja blev valgt 

med akklamation. 
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Ad b): N/A – ikke på valg 

Ken Bamberg Ernstsen fremsendte under generalforsamlingen bekræftelse på at han er villig til 

at stille op som kasserer for 1 år.  

Ken blev valgt med akklamation. 

Ad c): Der er fremlagt dokumentation for Andreas’ villighed til at modtage genvalg. Andreas 

blev genvalgt med akklamation. 

Ad d): Mette Andersen ikke på valg 

Vakant bestyrelsespost for 1 år: Morten Petersen stillede op under forudsætning af at der er 

større opbakning til forberedelse og afholdelse af arrangementer end der har været i de senere år.  

Det blev foreslået at der laves en mere tydelig fordeling af opgaverne i forbindelse med 

arrangementerne i god tid inden afholdelserne, så det praktiske arbejde ikke hviler på 

bestyrelsen. 

Morten blev valgt ved akklamation 

Ad e): Sarah Bundgaard fremsendte under generalforsamlingen og blev genvalgt ved 

akklamation 

Ad f): Lena Martens har fremsendt accept af genvalg. Lena blev genvalgt ved akklamation 

Ad g): N/A – ikke på valg 

Ad h): Alexander Elkiær stillede op som revisorsuppleant, og blev valgt ved akklamation. 

 

7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen ønsker vedtægterne gennemrettet, se bilag vedr. vedtægtsændringer for detaljeret 

gennemgang.  
Såfremt færre end halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, udskydes punktet til ekstraordinær 

generalforsamling lige efter den ordinære generalforsamling. 

 

På grund af det lave fremmøde, blev punktet udskudt til den efterfølgende ekstraordinære 

generalforsamling. 

 

Der er en del konsekvensrettelser som følge af nedlæggelsen af Folkedans Danmark og 

oprettelse af Dans Danmark, herunder at beskrivelsen af landsorganisationen fremover ændres til 

”Landsforeningen (LF)” uanset hvad denne forening hedder. 

Derudover forslag om rettelser til modernisering af vedtægterne. 

Alle de foreslåede ændringer blev godkendt. 

Specifikt omkring §3, stk. 1 omhandlende kontingentfastsættelse vs. Undervisningsgebyr: 

Punktet blev diskuteret i forhold til bestyrelsens handlefrihed vs. Generalforsamlingens 

beslutningskompetence. 

Bestyrelsen forklarede at det er deres intention ikke at ændre træningsgebyret i løbet af sæsonen. 

Ændringen til §3 stk. 1 blev vedtaget med 30 stemmer for. 

§3 stk 2, ændringsforslag 1 blev vedtaget med flertal. 

§3 stk 2, ændringsforslag 2 blev trukket som konsekvens af vedtagelsen af ændringen til §3 stk 

1. 

DocuSign Envelope ID: 69B439E7-E2F5-4592-A120-63332F7FCE22



Herlev Folkedanserforening www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nr. 21 41 89 19 
 

  02 maj 2022 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

I §5 stk 1 tilføjes en henvisning til §4 stk 6 i forhold til definition af medlemsfremmøde som 

følge af forslag stillet ved den ekstraordinære generalforsamling.  

Ny ordlyd af §5 stk 1: 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse 

kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret jf. 

§4 stk 6, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. 

 

8. Eventuelt 

Hvad er udsigten til et større foreningslokale, bl.a. med bedre plads til dragter? 

Pt. er der ikke umiddelbart noget i udsigt. Den mulighed der var oppe at vende, er ikke blevet til 

noget. 

Samarbejdet med skolen hvor vi for nuværende har lokaler er ikke særlig godt, bl.a. har der ikke 

været hjælp fra skolens side ifm. Tyverier fra lokalet (øl og vand fra køleskabet). Derfor 

forventer vi ikke særlig meget i forhold til ændringer. Der kommer dog snart ny skoleleder.  

Vi er blevet spurgt om foreningen vil købe dragter – formanden formidler hermed mulighededen 

hvis nogen af foreningens medlemmer skulle være interesserede. Der er tale om følgende 

dragter: 

Mols, dame, str. 44. Randers, herre, str. L 

Der blev spurgt om det var muligt at lægge undervisningen tidligere – det er pt. ikke muligt da 

spillemanden ikke kan komme tidligere, ligesom der også er andre der har lokalet før os. 

Bestyrelsen lovede dog at følge op og se om noget har ændret sig. 

I Hjortespring er der ved at blive bygget et råd- og foreningshus – dvs. der skal fyldes op med 

foreningsaktiviteter uden for rådhusets åbningstid, og der er planlagt danseegnede lokaler. Måske 

vil der komme information fra kommunen til kommunens foreninger om denne mulighed. Vi har 

dog ikke modtaget noget officielt endnu. 

Generalforsamlingen takkede Morten Petersen for hans store indsats som formand, og 

bestyrelsen, ved den nye formand, Sonja, overrakte en erkendtlighed. 

 

Kim takkede som ordstyrer for god ro og orden. Dermed sluttede generalforsamlingen 

Sonja takkede ligeledes for god ro og orden. 

 

 

Kim Kristensen  Turid Preuss 

Dirigent  Referent 
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Beretninger ved generalforsamlingen. 

Formandens beretning, sæson 2021-2022 v/ Morten Petersen 
Generalforsamlingen i 2021 blev på grund af covid-19 holdt i slutningen af maj, hvor vi havde fået lov 

til at låne Herlev Medborgerhus’ store sal, så der var plads til alle, selv om vi skulle holde afstand. 

Fremmødet var ikke det største, vi har set, og måske af den grund lykkedes det ikke at besætte den 

ledige bestyrelsespost.  

Bestyrelsen har derfor i den forløbne sæson bestået af formand Morten, næstformand Andreas, kasse-

rer Sonja samt sekretær Mette. Desuden har Linda varetaget kontakten til børne- og juniorhold og 

ligesom Annette deltaget i de fleste af de i alt syv bestyrelsesmøder. Sarah har været suppleant. Tak til 

alle for engagement og aktiv medvirken til foreningens drift og udvikling.  

Dansemæssigt blev den forgangne sæson bedre end den foregående, men helt undgå aflysninger kunne 

vi ikke. Alle hold kom planmæssigt i gang i efteråret, ovenikøbet med nye dansere, men hen over 

efteråret spredte smitten sig desværre igen. Derfor måtte vi indstille dansen midt i december. Efter 

nytår var en del af vores dansere stadig utrygge ved at mødes og danse, så juleferien kom til at vare 

helt til februar, men efter vinterferien var alle hold igen i sving, dog med varierende tilslutning. 

Det lykkedes os at afholde legestue 18. september 2021. Fremmødet var ikke prangende, men danse-

lysten var stor. Julestuen måtte aflyses, men forårsfesten 26. februar 2022 blev gennemført, dog med 

egen medbragt mad i stedet for fælles buffetbord og uden uddeling af flidspræmier. Forårsopvisningen 

kunne ikke gennemføres, da muligheden for at indøve den var begrænset, men vi afholdt en velbesøgt 

afslutningslegestue, hvor (jule)lotteri og uddeling af flidspræmier blev afviklet. 

Også i den forløbne sæson blev nogle større arrangementer aflyst, blandt andet Nordlek og, Sjælland-

ske Børne- og Ungestævne, men vi deltog i Herlev Festuge i september med dans og gamle lege, samt 

Skumring for børn og Kulturnat i oktober. Desuden var vi igen i juli 2021 med til Herlev Kommunes 

sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn. Vi havde et fint forløb, og det gav et tiltrængt til-

skud til driften af børneholdene. Tak til Sonja og hendes hold af tro væbnere, der hjalp med at gennem-

føre aktiviteterne. 

Vi arbejder stadig på at udbrede kendskabet til vores forening i håbet om, at nogle flere herlevitter vil 

finde vej til vores dansehold. I sensommeren 2021 fik vi derfor vist vores ny biografreklame i BIG 

Bio. Reklamen ligger nu på vores hjemme- og facebooksider og må gerne deles. Vi søgte også kom-

munens udviklingspulje til et forløb med balaftener for de lokale kollegier, og pengene blev bevilget. 

Vi har kontaktet kollegierne skriftligt med et godt tilbud, men af forskellige årsager har vi ikke haft 

mulighed for at følge op og afholde ballerne. Projektet håbes i stedet gennemført i efteråret 2022. 

Nu ser vi fremad og håber på en helt normal sæson, hvor bestyrelsen er fuldtallig, og alle vores hold 

har stabilt fremmøde med både velkendte og nye ansigter.  

Vi håber, at en eller flere af jer vil have lyst til at indtræde i bestyrelsen eller give en hjælpende hånd, 

når der er brug for det. Det er den store forskel på, om man er en del af en forening eller ”bare” går til 

dans. 

God sommer, pas godt på jer selv og hinanden. 
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Beretning for Børne- og Ungdomsarbejdet i Herlev Folkedanserforening 

2021/2022 v/ Linda K., repræsentant for Børne- og Juniorholdene 
Vores børnehold er for børn fra ca. seks til elleve år. Holdet gør meget ud af rytmik, sang, dans og leg. 

Juniorholdet er for større børn, fra ca. 12 år og opefter, og vi danser folkedans og lærer mange 

forskellige dansetrin. 

Børne- og juniordanserne har haft en forkortet dansesæson. Weekender med både Sjællandske Børne- 

og Ungdomsstævne og SMUTTEN er blevet hhv. udskudt og aflyst. NU gælder det SBU-stævnet 20. -

22. maj 2022, hvor Senta tager afsted på weekendtur med børne- og juniordansere, der bl.a. skal 

deltage i opvisninger i Store Heddinge lørdag. 

I denne sæson har vi den glæde at have budt velkommen til to nye dansere, en på Børneholdet og en på 

Juniorholdet (se evt. beretningen fra PR-Udvalget). 

 

Beretning 2021-2022 – landsarbejdet v/ Sonja G. Nielsen 
Som medlemmer i Herlev Folkedanserforening er vi alle medlemmer af en landsforening, som tager 

sig af fx overordnet politik og strategi, afholder stævner, kurser og seminarer, uddanner 

danseinstruktører, udgiver et medlemsblad og meget andet. 

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

slutninger, godkender regnskab og foretager valg til landsstyrelsen. I 2021 blev der afholdt hele to 

årsmøder: Et ordinært årsmøde i juni og et ekstraordinært i september. 

På årsmødet i september var formålet at nedlægge den hidtidige landsforening Folkedans Danmark. 

Det blev gjort, og dermed var vejen for alvor banet for at danne den ny landsforening Dans Danmark, 

hvor vi samarbejder med de øvrige danseformer i Danmark. Dans Danmark blev officielt vores 

landsforening med virkning fra 1. januar 2022. 

Dans Danmark er sat sammen af en bestyrelse, der varetager overordnet strategi, økonomi og politik 

for alle danseformerne. Derudover har hver danseform et aktivitetsudvalg, der arrangerer kurser, 

stævner og andre opgaver, som tidligere lå i de enkelte danseformers landsforeninger. Hvert år 

afholdes årsmøde, hvor bestyrelse m.fl. vælges. 

Det nordiske stævne i Finland sommeren 2021 blev aflyst, men man gennemførte et sensommertræf 

sidste weekend i august. Desuden har man arbejdet på at arrangere landsstævne i Aalborg i juli 2022.  

Et frivilligseminar blev afholdt i september. Her blev informeret om den kommende sammenslutning 

samt om landsstævnet i Aalborg. 

Derudover er der blevet gennemført forskellige kurser inden for dragtarbejdet og dans. 

Af nye tiltag kan nævnes virtuelle medlemsmøder, som afholdes med et par måneders mellemrum. Her 

kan alle hjemme fra egen computer lytte, spørge og debattere med repræsentanter for styrelsen, man 

tilmelder sig blot til sekretariatet og får så tilsendt et link. 

Desuden har Dans Danmark sammensat en ny hjemmeside, som samler alle de hidtidige forbund. 

Medlemsbladet Trin & Toner udkom for sidste gang i marts. I stedet udsendes et fælles blad, der har 

fået navnet Danseliv. Også Danseliv udsendes elektronisk til alle medlemmer, der har oplyst korrekt 

mailadresse, så alle kan holde sig orienteret dans af enhver slags samt landsforeningens arbejde. 
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Beretning 2021-22 – Regionsarbejdet v/ Sonja G. Nielsen 
Regionen var en del af Folkedans Danmark og ophørte derfor med at eksistere ved årsskiftet 2021-22.  

Årsmødet med valg blev udskudt fra januar til 30. maj 2021. På mødet orienterede en repræsentant for 

landsstyrelsen om det ny forbund Dans Danmark, inden vi gik over til det almindelige årsmøde med 

beretninger fra diverse udvalg, fremlæggelse af regnskab og arbejdsplan samt valg. 

Regionen har arrangeret Folkedansens Dag samt Kulturnatten den 15. oktober 2021, hvortil man med 

hjælp fra Herlev opnåede støtte fra foreningspuljen.  

Derudover har regionen arrangeret transport til og fra landsforeningens årsmøder, danse- og 

sangarrangementer samt spillemandskursus og legestue for hele regionen. 

Efter nedlæggelsen gennemføres de allerede planlagte aktiviteter for 2022, blandt andet stævnetræning 

og Folkedansens Dag. 

Efter nedlæggelsen af Folkedans Danmark og dermed regionen har folkedanserforeningerne i 

københavnsområdet været samlet for at koordinere aktiviteter, udveksle erfaringer og tale om 

fremtidigt samarbejde. Efter sigende kommer aktivitetsudvalget for folkedans med et udspil til, 

hvordan vi også fremover sikrer et godt samarbejde på tværs af lokalforeningerne. 

Indtil videre har foreningerne i Storkøbenhavn aftalt at mødes mindst en gang årligt, og vi afventer 

spændt, hvad aktivitetsudvalget har i tankerne. 

 

Pr-lavets beretning for 2021-22 v/ Sonja G. Nielsen 
Travlhed i privatlivet og covid 19-smitten har også i denne sæson holdt pr-aktiviteten på et minimum. 

Foreningens hjemmeside www.herlevfolkedans.dk er blevet vedligeholdt og forsøgt holdt ajour, 

ligesom facebookgruppen på https://www.facebook.com/groups/Herlev.Folkedanserforening og vores 

nyhedsbreve har været brugt til at kommunikere med medlemmerne. 

I sommerferien 2021 tilbød vi igen et forløb med gamle danse og traditioner til skolesøgende børn i 

Herlev. Denne gang havde vi delt aktiviteten op i to hold, hvor formiddagen mest var til stillesiddende, 

kreative sysler, mens eftermiddagen bød på dans og andre fysiske udfoldelser. Det fungerede fint, og 

nogle børn valgte at være med på begge hold for at få det hele med. Stor tak til vores trofaste og 

fantastiske hjælpere, især Lena, Tom og Helle, som mødte op hver dag, men også alle andre hjælpere, 

som kom med friske kræfter og inspiration. Foreningen fik en indtægt, der har medvirket til at holde 

vores børnehold i gang. 

I efteråret 2020 søgte vi knap 25.000 kr. fra DIF's og DGI's foreningspulje med henblik på at 

producere og vise en 12 sekunder kort biografreklame i BIG Bio Herlev tre måneder i sommeren 2021. 

Reklamen blev vist i biografen 16. juli til 15. oktober og ligger nu på vores hjemmeside, lige som den 

bliver brugt på fx sociale medier. Vi har ikke direkte kunnet aflæse en effekt af reklamen, men er sikre 

på, at flere mennesker nu er bevidste om, at man kan danse folkedans og baldans i Herlev. 

Igen i 2021 viste vi flaget ved Herlev Festuge, og som noget nyt deltog vi også i Skumring for børn, 

hvor vi lånte lokale på Herlev Bibliotek. Det var ikke noget tilløbsstykke, men vi fik da et nyt medlem. 

Øvrige tanker om alternativ rekruttering er ikke blevet gennemført, da der ikke har været tid og kræfter 

til dette. 
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Baldanseholdet trænger til frisk blod, så vi søgte og fik kommunens udviklingspulje. Planen var, at vi 

ville kontakte de lokale kollegier og gymnasiet om at afholde to-tre baller i efteråret 2021, så vi kan 

vise de lokale unge, at baldans er andet og mere end les lanciers, og forhåbentlig rekruttere flere 

medlemmer til holdet. Vi kom så langt, at vi udsendte breve til målgruppen, men uden respons. Igen 

forhindrede manglen på tid og kræfter, at vi bed os fast, og da covid 19 igen lurede i horisonten, 

indstillede vi bestræbelserne og har nu udskudt planen til 2022, hvor vi forhåbentlig har mere mentalt 

overskud. 

Vores daghold for voksne har fået to nye medlemmer, og vi har tanker om en lidt anderledes pr-

strategi frem til efteråret 2022, så vi forhåbentlig får de yderligere to-tre deltagere, så holdet hviler i sig 

selv. 

Vi håber alt i alt, at den kommende sæson vil være mere aktiv, og input og ideer fra foreningens 

medlemmer er meget velkomne. Hvis nogen har lyst til at være med til at udføre ideerne, skal I også 

være hjerteligt velkomne. 
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Forslag til ændring af vedtægter for Herlev Folkedanserforening 
Da Folkedans Danmark er nedlagt og erstattet af Dans Danmark, skal vedtægterne konsekvensrettes. 

Bestyrelsen ønsker ved samme lejlighed at ændre følgende: 

§ 1 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

HFF er medlem af Folkedans Danmark (FD). 

Ændringsforslag: 

HFF er medlem af Dans Danmark, fremover kaldet Landsforeningen (LF). 

Begrundelse: 

Folkedans Danmark er nedlagt og er nu en del af Dans Danmark. Vi ønsker at bruge betegnelsen 

Landsforeningen (LF), så der fremover kun skal rettes et sted ved navneskift. 

§ 1 stk. 4 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens formål er at styrke og udbrede interessen for folkedans. Dette gøres ved blandt andet: 

a) At formidle regelmæssig undervisning i folkedans i perioden september - april. 

b) At hjælpe medlemmerne med at sy egnsdragter. 

c) At benytte spillemandsmusik. 

Ændringsforslag: 

Foreningens formål er at styrke og udbrede interessen for folkedans. Dette gøres ved blandt andet: 

a) At formidle regelmæssig undervisning i folkedans. 

b) At hjælpe medlemmerne med at tilegne sig egnsdragter. 

c) At benytte spillemandsmusik. 

Begrundelse: 

a) Vi ønsker ikke at være låst fast af en periode. 

b) Vi ønsker en bredere formulering, hvor tilegne sig både kan dække over syning og formidling af 

kontakt mellem købere og sælgere af dragter. 

§ 2 stk. 2 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens medlemmer skal være medlemmer af FD. Kan et medlem dokumentere at være gyldigt 

medlem af FD på anden vis end gennem HFF, kan medlemmet fritages for FD-kontingent. 

Ændringsforslag 

Foreningens medlemmer skal være medlemmer af LF. Kan et medlem dokumentere at være gyldigt 

medlem af LF på anden vis end gennem HFF, kan medlemmet fritages for personligt LF-kontingent. 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelser fra FD til LF. 

Kontingentet til LF består nu af to dele: Et personligt kontingent og et ”klubkontingent”, der udmåles 

efter antal medlemmer. Bestyrelsen finder det rimeligt, at alle voksne medlemmer betaler en andel af 

klubkontingentet. 

§ 3 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen.  
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Ændringsforslag: 

Foreningens kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Undervisningsgebyret fastsættes af 

bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen skal på generalforsamlingen fremlægge et budget. Budgettet udarbejdes ud fra bestyrel-

sens vurdering af udgifter og indtægter, og hvis generalforsamlingen ændrer nævneværdigt på besty-

relsens forslag, kan budgettet falde fra hinanden. Bestyrelsen er valgt til at træffe beslutninger om 

foreningens drift, og generalforsamlingen får med denne formulering mulighed for at give sin mening 

til kende. 

§ 3 stk. 2 

Nuværende ordlyd: 

Foreningens kontingent inkluderer som udgangspunkt kontingent til DF (Se § 2 stk. 2). 

Ændringsforslag 1: 

Foreningens kontingent inkluderer som udgangspunkt bidrag til foreningens drift samt kontingent til 

LF (Se § 2 stk. 2). 

Ændringsforslag 2: 

Foreningens kontingent inkluderer som udgangspunkt kontingent til LF (Se § 2 stk. 2). 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelse fra DF til LF. 

Der tages højde for, at bestyrelsen fremover fastsætter undervisningsgebyret, mens 

foreningskontingent vedtages af generalforsamlingen. 

Hvis forslag til stk. 1 ikke vedtages, kan man nøjes med konsekvensrettelsen. 

§ 3 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

Foreningen har som minimum følgende medlemstyper: 

 Børn (til og med fyldte 13. år) 

 Unge (fra og med fyldte 14. år til og med fyldte 17. år) 

 Voksne (fra og med fyldte 18. år) 

 Voksne på familiehold, der ikke på anden vis er medlem af foreningen. 

 Æresmedlemmer (kontingentfrie) 

 Støttemedlemmer 

Ændringsforslag:  

Foreningen har som minimum følgende medlemstyper: 

 Børn (til og med fyldte 13. år) 

 Unge (fra og med fyldte 14. år til og med fyldte 17. år) 

 Voksne (fra og med fyldte 18. år) 

 Æresmedlemmer (kontingentfrie) 

 Støttemedlemmer 

Begrundelse:  

Vi har ikke familiehold. 
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§ 4 Generalforsamlingen 
§ 4 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  

Ændringsforslag: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Beslutninger vedtages med simpelt flertal 

blandt de repræsenterede, se dog § 5 vedrørende vedtægtsændringer og § 10 vedrørende opløsning. 

Begrundelse 

Det har ikke tidligere været defineret, hvordan almindelige beslutninger vedtages, men dette er praksis. 

§ 4 stk. 2 

Nuværende ordlyd: 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned.  

Ændringsforslag: 

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april-maj måned. I særlige situationer, hvor 

generalforsamlingen ikke kan afholdes med fysisk fremmøde, kan den afholdes ved hjælp af 

elektroniske medier e.l. 

Begrundelse: 

Vi ønsker at kunne holde generalforsamlingen tidligere, hvis det passer ind i sæsonen.  

Vi manglede mulighed for elektronisk afholdelse i 2021. 

§ 4 stk. 4 

Nuværende ordlyd: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts. 

Medlemmerne orienteres om indkomne forslag samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ændringsforslag: 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. 

Medlemmerne orienteres om indkomne forslag samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelse, hvis ændringsforslaget til stk. 2 bliver vedtaget, så en generalforsamling vil kunne 

holdes i april.  

§ 4 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 

En regnskabsoversigt skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

Ændringsforslag: 

En regnskabsoversigt uden underskrifter skal sendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Underskrevet regnskab fremvises på generalforsamlingen. 

Begrundelse: 

Der efterspørges jævnligt underskrifter på det udsendte materiale, men det kan sjældent nås tidsmæs-

sigt. Vi ønsker derfor at præcisere, at vi kan udsende regnskabsoversigten uden underskrifter. 
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§ 4 stk. 6 

Nuværende ordlyd: 

Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Der kan afgives stemme ved 

skriftlig fuldmagt. 

Ændringsforslag: 

Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 14 år. Medlemmer kan lade sig 

repræsentere ved skriftlig fuldmagt. 

Begrundelse: 

Præcisering af at dette gælder medlemmer. 

§ 4 stk. 8 

Nuværende ordlyd 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Beretninger i øvrigt: 

a) Børne- og ungdomsarbejdet 

b) Regionsarbejdet 

c) Landsarbejdet, herunder FD’s årsmøde 

d) Dragtarbejde 

e) Øvrige udvalg  

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Valg: 

a) Formand (vælges lige år) 

b) Kasserer (vælges ulige år) 

c) 1 bestyrelsesmedlem (vælges lige år) 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges ulige år) 

e) 1 bestyrelsessuppleant 

f) 1 revisor (vælges lige år) 

g) 1 revisor (vælges ulige år) 

h) 1 revisorsuppleant 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Ændringsforslag 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning 

4. Beretninger i øvrigt: 

a) Børne- og ungdomsarbejdet 

b) Regionsarbejdet 

c) Landsarbejdet 

d) Dragtarbejde 

e) Øvrige udvalg  

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent 

6. Valg: 

a) Formand (vælges lige år) 
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b) Kasserer (vælges ulige år) 

c) 1 bestyrelsesmedlem (vælges lige år) 

d) 2 bestyrelsesmedlemmer (vælges ulige år) 

e) 1 bestyrelsessuppleant (vælges hvert år) 

f) 1 revisor (vælges lige år) 

g) 1 revisor (vælges ulige år) 

h) 1 revisorsuppleant (vælges hvert år) 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

Begrundelse: 

Årsmødet er en væsentlig del af landsarbejdet, det skønnes unødvendigt at nævne dette særskilt. 

Ellers skal der som minimum konsekvensrettes fra FD til LF.  

Vi præciserer, at suppleanter er på valg hvert år. 

§ 5 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, 

at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer har givet møde eller er 

repræsenteret ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringerne. 

Ændringsforslag: 

Ændringer af foreningens vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Til vedtagelse kræves, 

at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og at mindst 2/3 af 

de afgivne stemmer er for ændringerne. 

Begrundelse: 

Det er i § 4 specificeret, hvordan man er repræsenteret. 

§ 6 stk. 1 

Nuværende ordlyd: 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

Ændringsforslag: 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med mindst otte dages varsel. 

Begrundelse 

Dansk Sprognævn anbefaler, at tal fra et til ti skrives med bogstaver. 

§ 7 stk. 1 

Nuværende ordlyd 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.  

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf formand og kasserer er valgt direkte til posten. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand. Hvis ikke alle poster bliver besat på 

generalforsamlingen, har bestyrelsen ret til at supplere sig i løbet af året og få valget konfirmeret på 

førstkommende generalforsamling. 

Begrundelse: 

Bestyrelsen har ikke tidligere været defineret, det fremgår kun af dagsorden til generalforsamling. 

Bestyrelsens nuværende praksis er at dele sekretærens opgaver mellem sig. 
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Vi har tidligere ikke kunnet besætte alle poster og ønsker derfor at kunne finde kandidater blandt fx 

efterårets nye medlemmer uden at skulle indkalde til en generalforsamling. 

§ 7 stk. 3 

Nuværende ordlyd 

På bestyrelsesmøderne tages referat. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanten 

modtager et eksemplar til opbevaring. Et eksemplar opbevares i udskrift i foreningens protokol. 

Ændringsforslag:  

På bestyrelsesmøderne tages referat. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanten 

modtager et eksemplar. Et eksemplar opbevares i udskrift i foreningens protokol. 

Begrundelse: 

Vi finder det irrelevant, om det enkelte bestyrelsesmedlem gemmer referaterne, når blot protokollen 

vedligeholdes. 

§ 7 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til FD’s årsmøde og repræsentanter til særlige opgaver. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen udpeger repræsentanter til LF’s årsmøde og repræsentanter til særlige opgaver. 

Begrundelse: 

Konsekvensrettelse. 

§ 7 stk. 6 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsessuppleanten modtager indkaldelse til bestyrelsesmøderne til orientering og deltager på 

bestyrelsesmøderne, når et bestyrelsesmedlem har længerevarende forfald. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsessuppleanten modtager indkaldelse til bestyrelsesmøderne til orientering og har ret til at 

deltage i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. Suppleanten indtræder med stemmeret, når et 

bestyrelsesmedlem har længerevarende forfald eller udtræder af bestyrelsen i sin valgperiode. 

Begrundelse: 

Vi er glade for aktive bestyrelsessuppleanter og ønsker deres rettigheder afspejlet i vedtægterne. 

Desuden præciseres, hvornår suppleanten har stemmeret. 

§ 8 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren står for den daglige regnskabsførelse og 

vedligeholdelse af medlemslister. 

Ændringsforslag: 

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Kassereren står for den daglige regnskabsførelse og 

sørger for, at den ansvarlige for medlemslisterne får oplysninger om kontingentindbetalinger og -

restancer. 

Begrundelse: 

Vi ønsker frihed til at lægge opgaven med medlemslisterne ud til den bedst egnede. 
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§ 8 stk. 4 

Nuværende ordlyd: 

Ved ind- og udbetaling til og fra foreningen kvitterer beløbsmodtageren på det tilhørende bilag. 

Ændringsforslag: 

Ved kontante ind- og udbetalinger til og fra kontantkassen kvitterer beløbsmodtageren på det 

tilhørende bilag. 

Begrundelse: 

Ved ind- og udbetaling bruges ofte dankort, mobilepay og bankoverførsler. Vi ønsker at præcisere, at 

kravet om underskrift kun gælder ved kontanter, da de øvrige transaktioner kan spores elektronisk. 

§ 8 stk. 5 

Nuværende ordlyd: 

Bestyrelsen fastsætter en gang årligt størrelsen af de maksimale rådighedsbeløb. Evt. overskydende 

beløb indsættes i et pengeinstitut i foreningens navn. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for den kommende sæson. Hovedparten af foreningens 

midler skal være indsat i et pengeinstitut i foreningens navn. 

Begrundelse: 

Ordlyden er fra en tid, hvor kontanter spillede en større rolle. Ændringsforslaget afspejler 

virkeligheden. 

§ 8 stk. 6 

Nuværende ordlyd: 

Revisorerne har ret og pligt til at foretage revision, så ofte de eller formanden finder det nødvendigt.  

Ved revision skal tilstedeværelsen af foreningens midler kontrolleres. 

Ændringsforslag: 

Revisorerne har ret og pligt til at foretage revision, så ofte de eller formanden finder det nødvendigt.  

Ved revision har revisorerne ret og pligt til at kontrollere tilstedeværelsen af foreningens midler. 

Begrundelse: 

Præcisering af, at det er revisorerne, der skal kontrollere tilstedeværelsen af midlerne. 

§ 11 stk. 3 

Nuværende ordlyd: 

Så længe arkivalierne er foreningens ejendom, er der adgang til dem for foreningen. Andre 

interesserede kan få adgang til arkivalierne efter bestyrelsens vurdering. 

Ændringsforslag: 

Så længe arkivalierne er foreningens ejendom, er der adgang til dem for foreningen. Andre 

interesserede kan få adgang til arkivalierne efter Arkivets vurdering. 

Begrundelse: 

Vi mener, at arkivet er mere kompetent til at vurdere udefrakommendes behov for adgang til 

arkivalierne. 
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