Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling
mandag 7. maj 2007 kl. 20.00 i Dybet, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev
Til stede: 37 medlemmer. Yderligere 9 var repræsenteret ved fuldmagter.
Lise bød velkommen, og vi holdt et minuts stilhed for afdøde æresmedlem Hans Peter Jensen.
1.

Valg af dirigent
Jan Andreasen blev foreslået og valgt.
Jan takkede for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2.

Valg af referent
Sonja G. Nielsen foreslået og valgt.

3.

Formandens beretning v/Lise
Foreningen har holdt to legestuer, en julefest, en cirkusfest og en afslutning. Et
par gange er dansen blevet henlagt til
Dybet, dels ved aflysning, dels ved sæsonafslutning.
Vi fastholdt traditionen med inden julefesten at lave bordpynt og godteposer til
en gang gløgg og æbleskiver. Foreningen
har indkøbt et kunstigt juletræ med
lyskæder, som tog sig fint ud. Vi kunne
godt have været flere til julefesten, hvor
de store børn gik luciaoptog.
Det går godt med at medbringe kaffe/te
til legestuer, men vi vil godt være flere.
Forårsfesten var en fornøjelig cirkusfest
med linedans og akrobater. Som sædvanlig også godt tag selv bord og dans.
Foreningens medlemmer dansede en
flot opvisning ved den sidste legestue.
Vedtægtstekstændringer er blevet præsenteret for bestyrelsen og diskuteres på
denne generalforsamling.
Ung Dans er desværre indstillet på
grund af manglende tilslutning.
Herlev Spillefolk spillede den 18. februar i Kulturhuset, desværre med meget
ringe tilslutning.
Sonja har sagt ja til at være webmoster
på vores hjemmeside
www.herlevfolkedans.dk. Brug hjemmesiden til at holde jer orienteret.
Folkeoplysningsudvalget har været på
besøg i Dybet og hørte på vores problemstillinger. Gulvet i det store lokale er renoveret og kan nu vaskes. Vi er ved at
have styr på dragterne og fået alting på
plads i skabene. Dragterne er ved at blive
gjort i stand.

Forhåbentlig kan vi bruge foreningslokalet til at styrke foreningslivet. Gode
ideer er velkomne.
Nye medlemmer i udvalg er også velkomne.
Tak til Annette, Jørgen og René samt
udvalgsmedlemmer for indsatsen i sæsonens løb. Også tak til alle, der har givet
en hjælpende hånd.
Forhåbentlig vil foreningen komme sig
ovenpå medlemsnedgangen og blive lige
så stor som før - eller endnu større.
Beretningen blev godkendt.
4.

Beretninger i øvrigt
a. Ungdomsarbejdet
Ung Dans v/Kjeld
Vi forsøgte igen med Ung Dans som
vedtaget på generalforsamlingen 2006.
Første danseaften mødte 3-4 ungdansere
op. Vi indså, at vi ville få svært ved at
samle en hel kvadrille, og aflyste derfor
resten af sæsonen.
Fredagsdans blev arrangeret med invitationer til hele området. Fem unge mødte
op, så også dette er lagt på hylden indtil
videre.
Familieholdene v/Søster
Talstærkt fremmøde med halvanden til to
kvadriller på lille hold, og to-tre på det
store hold. Alt i alt 12-14 danseglade og
dygtige børn, der sågar kan danse menuet.
Vi havde en fin juletræsfest med luciaoptog og næsten ild i håret. Også afslutningsopvisningen var flot. Forhåbentlig
slipper Søster for gipsben til næste sæson.
Beretningerne blev godkendt.
b. Amtsarbejdet v/Sonja
Amtsstyrelsen deltog i Landsforeningens
årsmøde i Brædstrup og var repræsenteret
ved mødet for amtsrepræsentanter i
Sæby.
En form for netværk med de amter, som
Storkøbenhavn skulle fusionere med, blev

ikke etableret på grund af manglende interesse. Vi fik dog nedsat et rekrutteringsudvalg, der skulle finde emner til bestyrelse og udvalg i den nye region.
I 2006 afholdt dragtudvalget tre separate kursusdage med nogle ugers mellemrum. I marts havde dragtudvalget desuden
arrangeret foredrag ved konservator Maj
Ringgaard, som fortalte og viste eksempler på den rigtige opbevaring af tekstiler.
I januar holdt ældreudvalget legestue på
Risbjerggård med 40 deltagere. Et arrangement med sang og dans måtte desværre
aflyses på grund af for få tilmeldte.
Børne- og Ungdomsudvalget havde ingen aktiviteter i 2006 men var med til at
finde to unge mennesker, som gerne vil
prøve kræfter med arbejdet i regionen.
Pr-udvalget stod bag de fem årlige udgivelser af amtsbladet Avet Om, vedligeholdt hjemmesiden, koordinerede salget
af Lillebrorlodder og videreformidlede
nogle opvisninger.
Arrangementsudvalget afholdt i februar
en forrygende eftermiddag med engelsk
vals og jive. I september gentog vi succesen med trinkursus for begyndere, dog
med knap så mange deltagere. Desuden
har udvalget formidlet invitationen til
Folkedans på Bakken i juni, hvor nogle af
amtets foreninger deltog.
Stævneudvalget arrangerede de fire
stævnetræninger, hvor man lærte dansene
til Nordlek i Gøteborg.
Uddannelsesudvalget har deltaget i
planlægningen af aspirantkurset. Derudover har udvalget viderebragt oplysninger
om kurser, arrangeret af KAI-Sport.
Amtsforeningen Danske Folkedansere
Storkøbenhavn takkede af pr. 31. december og overlod stafetten til Danske Folkedansere Region Hovedstaden. Amtsforeningen havde ved lukningen omkring
30.000 kr. på sin konto. Disse er overdraget til Landsforeningen Danske Folkedansere, som forventes at lade den nye
region nyde godt af dem.
Spørgsmål:
Turid: Hvad sker der i regionen? Kjeld:
Regionen har holdt et enkelt møde, hvor
ingen fra bestyrelsen kunne deltage. Indtil
videre prøver regionen at finde sine ben.
Der er ikke sket så meget på den front.

Jan: Forventes der aktiviteter a la Folkedansens Dag? Sonja: Folkedans på Bakken har kørt i regionsregi de senere år.
Det er den 9. juni i år.
Beretningen blev godkendt.
c. Landsarbejdet v/Jette
Kjeld og Jette deltog i årsmødet i Brædstrup i april. Formandens beretning var
hendes sidste som formand, og Rambøllrapporten fyldte meget. Vi er blevet godkendt som aktivitet i DIF, så større tilskud kan opnås. Da vi er associeret medlem gennem sportsdanserne, kan vi desværre ikke få mere end 20 % mere end
året før. Derfor går der mange år, før vi
kan få, hvad der egentlig tilkommer os.
Landsstyrelsen arbejder på at danne et nyt
forbund, Danmarks Folkedanserforbund,
hvor Landsforeningen får mest, mens seniordansere og square dancers får en
mindre del af kagen.
35 nyopfundne danse er indsendt til
konkurrence i Sæby.
På dragtområdet kommer stadig flest
norske kursister. Send gerne flere danske!
Hjemmesiden www.folkedans.dk kører
godt. Den er opbygget så man kan se
landsforenings- og regionsaktiviteter samt
oplysninger om foreningerne. Kig forbi.
Årets initiativpris gik til Niels Rohde
Petersen for dans i SFO'er, som har resulteret i to hold a 15 børn i Viborg. To
viborgforeninger arrangerede et børnestævne, selv om foreningerne ikke selv
havde børnehold.
Lars Boye fortalte om sidste års film.
Man arbejder på en DVD med trin og
vejledninger til lærerne.
Projekt Dans i Skolen er barslet med
materiale om, hvordan man får børn i
skolerne til at danse. Se mere på
www.folkedans.dk.
Styrelsen prøvede at springe nogle af
beretningerne over – måske fordi Uddannelsesudvalget prøvede at snige et nyt fag
"Konstruer en dans" ind på instruktøruddannelsen? Forsamlingen krævede dog
også de sidste beretninger til debat.
Ture fremlagde regnskabet bilag for
bilag med ekstra grundighed, fordi han
gjorde det for sidste gang. Ansøgninger
var i år sendt til tiden, og der var i det
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hele taget ingen økonomiske brølere i år.
Voksenkontingentet blev sat op med 10
kr. Niels Winberg Clausen blev valgt til
ny formand, Kristian Johnsen ny kasserer.
Arbejdsplan for 2008 blev fremlagt
med Landsforeningens og regionernes
planlagte aktiviteter. Der var intet planlagt fra Region Hovedstaden. Weekenden
omkring 1. marts afholdes stævne i Odense for tweens = 10-15-årige. 17. maj afholdes konkurrencedag for hold og par.
Information om Sæby, hvor dervar
1.706 tilmeldte. Der etableres en afdeling
for børn og unge lidt væk fra de mere
modne deltagere. Det lokale mejeri sponsorerer gratis mælk og yoghurt til ungdomslejren.
Projektor til 20.000 kr. sponsoreret.
Landsstævne i Nyborg afholdes 14.-19.
juli 2008.
Eventuelt var mest hyldesttaler for
Gitte. Ingen tid til emnet "Konstruer en
dans" – med vilje???
Spørgsmål:
Hvor kommer den nye formand fra? Svar:
Danseben og Hillerød. Der var Portræt i
Trin & Toner i marts. Niels har været
medlem af styrelsen i to år. Han blev
valgt ind som kronprins og har stået i
lære hos Gitte.
Brian: Har vi nogen ide om, hvor stort
et tilskud vi bør have? Jette: Vi skulle
have haft 300.000 kr. i forhold til medlemstal og aktiviteter, men kun 20 % af
dette beløb kan udløses.
Brian: Er det korrekt, at Landsforeningen havde et underskud på en halv million? Jette: Ja – det skyldes hovedsageligt
det manglende bladtilskud på grund af for
sen ansøgning i 2006.
Beretningen blev godkendt.
d. Øvrige udvalg
Ingen beretninger fra festudvalg og vedtægtsændringsudvalg.
5.

Regnskabet, herunder fastsættelse af
foreningens kontingent
Nina: Vi har et underskud på 1.339 kr. på
grund af to afslutningslegestuer i et budgetår.

Beløbet for fester og legestuer er uden
løn. Hvis løn medregnes, er der cirka
1.000 kr. i underskud pr. legestue.
Arrangementer på 1.780 kr. er udgifter
til Landsforeningens årsmøde.
Balancen fortæller, at vi p.t. har 67.455
kr. i likvid kapital.
Det udleverede budget blev gennemgået. Der budgetteres med en legestue
mindre i den kommende sæson. Dermed
nedsættes udgifter til instruktør og musik.
Budgettet viser et overskud på 1.350 kr.
Spørgsmål og kommentarer:
Hvorfor er der ikke budget for udlejning
af dragter?
Svar: Man betaler depositum som
leveres delvist retur, når dragten afleveres. Eva har ikke haft tid til at lave
endeligt regnskab, men rensningen af
dragten tages af det symbolske restbeløb.
Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af foreningens kontingent
a. Voksne aktive
Nuværende kontingent på 140 kr. uændret, da landsforeningskontingent steg
med 10 kr., men amtskontingent bortfaldt.
b. Børn under 14 år
Nuværende kontingent på 75 kr. uændret.
c. Unge 14-17 år
Nuværende kontingent på 75 kr. uændret
d. Familiehold, pr. barn
Nuværende kontingent på 55 kr. uændret.
e. Passive medlemmer
Nuværende kontingent på 200 kr. uændret, samme argument som a.
Uændret foreningskontingent vedtaget.
Før, under og efter diskussionen om kontingentet debatteredes relaterede emner,
blandt andet undervisningskontingentet,
og det hensigtsmæssige i en opsplitning
eller sammenlægning af de to kontingentformer. Det blev præciseret, at vi med de
nuværende vedtægter skal lade generalforsamlingen fastsætte foreningskontingentet, som dækker landsforeningskontingent og administration, mens bestyrelsen suverænt fastsætter undervisningskontingentet.
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Peter foreslog halvt kontingent til unge
under 25 år. Vi har p.t. ingen unge, så det
er risikofrit at tilbyde billigt kontingent,
eventuelt gratis første år på eksisterende
hold mod fremvisning af studiekort.
Bruno: Tog voksenuddannelse med fuld
løn for ti år siden, fik studiekort alligevel.
Flere fra forsamlingen mente, at prisen
ikke afskrækkede de unge. Hvis de vil
noget, så betaler de.
Peter B. præciserede, at man skulle
kunne prøve gratis.
Niels: Første måned plejer man ikke at
blive opkrævet.
Eva: Passive medlemmer må godt
komme til dans engang imellem.
Peter: Lad de unge slippe for foreningskontingent og giv bestyrelsen frie hænder
til rabat.
Kjeld: Medlemskab af Landsforeningen
er inkluderet i foreningskontingentet, og
det koster. Så får de også Trin & Toner.
Arne: Dansk Ungdoms Fællesråd kræver, at der betales kontingent, hvis der
skal ydes tilskud. Er vi også underlagt
dette?
Annette: Bestyrelsen har hørt forslaget.
Det må nu være op til dem.
Jette: Ligger legestuer under træningskontingent? Eller bør foreningskontingentet sættes op, når vi har underskud på
legestuer?
Niels: Hvorfor skal medlemmerne betale for de fremmede gæster?
Kjeld: I dag kan vi ikke se, hvilket
kontingent, der betaler underskud.
Ove: Træningskontingentet er forudsigeligt, legestuer uforudsigelige. Man regner
vel ikke med, at legestuer giver underskud? Ellers må man tænke over, om der
skal holdes legestuer.
Kurt: Hvis der lægges op til at dække
legestueunderskud fra kontingentet, bør
der være medlemsrabat. Det bliver bøvlet.
Turid: Vi er nødt til at budgettere med
underskud, som dækkes af medlemmerne
på en eller anden måde. Skal det dækkes
af alle medlemmer eller kun aktive medlemmer?
Anne-Mette: Træningskontingentet er
ikke forudsigeligt. Udgifter til instruktør
og musik kan forudsiges, men ikke ind-

tægterne. De kan først beregnes, når
sæsonen er i gang.
Jette: Man kan ikke vente med at få prisen til, efter man er begyndt.
Annette: Hvis man ikke vil budgettere
med 0-resultat på legestuer, men vil
helgardere, bør kontingentet stige.
Kunsten bør være at få flere til at komme
til legestuer.
Lise: Ifølge Nina var vi 98 medlemmer
i sæson 2004-05, året efter 93 medlemmer, og i 2006-07 var vi 91 medlemmer.
Altså en støt nedgang.
Hanne: I Vanløse kaldte vi det undervisning og krævede ikke medlemskab af
foreningen. Fester og legestuer må godt
koste foreningen lidt, hvis det fremmer
foreningens virke og sammenhold.
Arne: Hver kommune har egne regler,
Vanløse er Københavns kommune.
Denne debat blev afsluttet, idet man afventer udfaldet af de foreslåede vedtægtsændringer.
Ilse: Skal man ikke betale til regionen?
Kjeld: Nej, regionsarbejdet finansieres af
Landsforeningen.
6.

Valg
a. Formand Lise ej på valg
b. Kasserer Nina på valg
Genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem Kjeld ej på valg.
d. Bestyrelsesmedlem Søster på valg
Genvalgt.
e. Bestyrelsesmedlem Eva på valg
Genvalgt.
f. Bestyrelsessuppleant Kim på valg
Genvalgt.
g. Revisor Brian, på valg
Genvalgt.
h. Revisor Lau, ej på valg
i. Revisorsuppleant Anne Mette på valg
Genvalgt.

7.

Indkomne forslag
Forslag om vedtægtsændringer indkommet. Nina repeterede regler for vedtagelse i henhold til § 12 i foreningens
gældende love. Vi er i alt 91 medlemmer,
heraf er 66 direkte stemmeberettigede.
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Til stede var 37 stemmeberettigede
voksne og et stemmeberettiget barn.
Desuden var seks børn repræsenteret ved
værge, og ni fuldmagter var medbragt.
Generalforsamlingen repræsenterer
dermed 53 medlemmer, så mere end
halvdelen af de stemmeberettigede var til
stede. Dirigenten erklærede forsamlingen
for beslutningsdygtig.
Anne-Mette gennemgik vedtægterne
punkt for punkt, idet hun gjorde opmærksom på, at meget var smårettelser, omflytninger og justeringer. I dette referat
nævnes kun punkter, der blev debatteret.
§ 1, stk. 4 b: Hjælper vi medlemmerne
med at sy dragter? Svar: Vejledning i,
hvor man kan få hjælp, er også en slags
hjælp.
§ 2, stk. 1: Forslaget ændret, så "alle personer" erstattes af enhver.
§ 2, stk. 2: Det indledende "Alle" er
unødvendigt.
§ 2, stk. 3: Sonja mente, at dette stykke
var unødvendigt, da der ikke er mulighed
for at håndhæve det. Desuden kan det
give ideer om, at man kan undlade at betale et eventuelt restkontingent, hvis man
udmelder sig, mens sæsonen er i gang.
Efter lidt debat frafaldt bestyrelsen dette
delforslag.
§ 2, stk. 5: Forslag om at forkorte sætningen til noget med "Begge parter" blev
forkastet, idet bestyrelsen skal fremlægge
sagens, men den udelukkede har mulighed for at forklare sig.
§ 3, stk. 1: I denne sammenhæng defineres kontingent som et beløb, der dækker
alle foreningens aktiviteter, så alt går i en
pulje.
Debatten gik især på, om der ville være
plads til lønforhandlinger, hvis man på et
tidspunkt ikke længere vil følge aftenskoletaksterne. Da der fremover vil blive
præsenteret et budget på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have gennemført
lønforhandlinger, så resultatet er kendt
ved budgetlægningen.
Desuden diskuteredes det principielle i,
at man sammenblander administration og
undervisningsomkostninger. Turid påpe-

gede, at der bliver mulighed for gradueret
kontingent i henhold til samme paragraf
stk. 3. Flere mente, at hvis kontingentet
fortsat skal opdeles, bør regnskabet også
opdeles i en foreningsdel og en undervisningsdel.
Et ændringsforslag blev stillet: Bevar
de første to linjer af gammel § 11 inklusive en tidsfrist på 1. august. Det vil give
fleksibilitet til bestyrelsen.
Forsamlingen tager stilling til ændringsforslaget, når vedtægterne sættes til afstemning.
§ 3, stk. 3: "Som minimum" betyder mulighed for at udvide med for eksempel
studentermedlemskab. Bemærk at værgestemmer bortfalder, og der kræves i stedet medlemskab af de voksne på familieholdene, som dog ikke skal betale samme
kontingent som voksne på voksenhold.
Voksne på familiehold skal også være
medlem af Landsforeningen, enten gennem Herlev FF eller på anden vis. Oprindeligt ville vi have fat i børnene, derfor
konceptet med voksne gratister. De voksne har altid været meget aktive og støttet
festerne. Delte meninger om, hvorvidt de
voksne vil betale kontingent til foreningen, men ingen ændringsforslag.
§ 3, stk. 4: Dette delforslag blev trukket
tilbage, da flere fra forsamlingen mente,
fastsættelsen af betalingsterminer måtte
være bestyrelsens opgave.
§ 4, stk. 3, 4 og 5: Disse stykker hænger
sammen og blev diskuteret under et.
Flere ønskede regnskabsoversigten udsendt automatisk sammen med dagsordenen, selv om det giver en kortere indkaldelsesfrist for generalforsamlingen og
mere travlhed for kassereren.
Der stilledes også spørgsmålstegn ved,
hvorfor forslag skal indsendes inden for
en tidsfrist og ikke blot præsenteres på
generalforsamlingen.
I begge tilfælde ønskes mulighed for at
overveje og tage stilling til forslag/regnskab inden generalforsamlingen.
Ændringsforslag: Behold de gamle
regler om indkaldelse 14 dage før og med
regnskabsoversigt og forslag vedlagt.
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§ 4, stk. 8: For klarhedens skyld ændres
punkt 4 a Ungdomsarbejdet til Børne- og
ungdomsarbejdet.
§ 7: René savnede noget om at bemyndige ansætte og afskedige. Der henvises
til § 8, stk. 2, hvor frasen "Foreningen
tegnes af" regulerer alt juridisk.
Vedtægterne blev nu sat til afstemning
med følgende resultat ved paragraffer
med ændringsforslag:
§ 3, stk. 1 og § 4 stk. 4 blev vedtaget som
foreslået.
§ 4, stk. 5: Ændringsforslaget blev vedtaget, så regnskabsoversigt også fremover
skal udsendes med indkaldelsen.
§ 4, stk. 3: Ændringsforslaget vedtaget,
så generalforsamlingen stadig skal indkaldes med 14 dages varsel.
Med diverse justeringer blev det samlede
vedtægtsforslag vedtaget. Ingen stemte

imod, en enkelt undlod at stemme, mens
de øvrige 52 stemte for.
8.

Eventuelt
Turid opfordrede bestyrelsen til at påføre
frist for forslag samt generalforsamlingsdato på X i kalender-listen. Desuden
syntes hun, man skulle overveje forslaget
om ungdomsrabat.
Jette takkede for bestyrelsens engagement i vedtægtsarbejdet.
Ove takkede vedtægtsudvalget for indsatsen.
Rene opfordrede til, at man tænkte sig
grundigt om, før man opkræver kontingent af voksne på familiehold.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Lise takkede dirigenten for myndig ledelse og forsamlingen for stor diskussionslyst..

Mødet sluttede kl. 23.50.

Jan Andreasen
Dirigent

Sonja G. Nielsen
Referent
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