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Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent
Elisabeth Riis blev foreslået som dirigent, og hun blev valgt med akklamation.
Hun takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig varslet.
Hun oplyste samtidig, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, idet 21 aktive medlemmer
af 34 var mødt frem.
2. Beretninger
Beretning for Farum Folkedansere sæson 2017 - 2018 v/ Anni
Foreningen trives og har det godt. Det er de gode nyheder for denne sæson.
Først og fremmest har vi budt 7 nye medlemmer velkommen i Farum Folkedansere, nemlig Anni
B., Kate, Elisabeth V., Lise, Keld, Gudrun og Anne. Desværre har Anni B. måttet stoppe med
dansen.
Vi håber, at vores nye dansere vil trives hos os og nyde dansen og samværet.
Bestyrelsen har arbejdet på at sanere foreningens økonomi, og det er lykkedes. Vi har for
eksempel fået solgt 16 af vores folkedragter, og det er dejligt ikke bare på grund af indtægten
ved salget, men også fordi dragterne vil komme i brug igen. Vi har fået en gratis email-konto.
Minna har gjort et stort arbejde med at sælge dragter m.m. samt passe email-kontoen.
I stedet for bladet udgiver vi nu et nyhedsbrev hver måned, bl.a. for at minde om kaffeaftnerne,
hvor vi kan invitere gæster med.
Susan har som kasserer en central rolle i foreningen. Hun har været med til at sanere
foreningens økonomi, så vi for første gang i mange år kører med overskud. Vi skal ikke være
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blinde for, at overskuddet hænger sammen med salg af foreningens fysiske formue i form af
dragter med mere. Det er glædeligt, men på trods heraf må vi sætte kontingentet op, hvis vi
ønsker flere danseaftner end i denne sæson. Vi skal have råd til vores fabelagtigt dygtige
musikere og vores fremragende danseinstruktør.
Vi har fået nye vedtægter, som er bedre tilpasset foreningens størrelse.
Liselotte har gjort en kæmpeindsats som sekretær. Men vi må erkende, at bestyrelsen har brug
for nogle til at overtage nogle af de administrative opgaver, så de ikke vokser os over hovedet.
Alternativet er, at vi må reducere vores ambitioner og skære ind til benet.
Aktiviteter:
Årets landsstævne blev afholdt på Stevns med hovedsæde i Køge. En lille gruppe fra foreningen
deltog og havde en dejlig uge fuld af musik og dans. Vi nød også områdets skønhed og var en
tur til Stevns Klint.
Til sommer er der i stedet Nordlek, som foregår i Falun i Dalarna i Sverige. Som forberedelse til
Nordlek har Christian instrueret forskellige nordiske danse. Der er nok ikke mange herfra, der
deltager, da det falder sammen med kursus i Bjerringbro.
Vi har haft to kaffeaftener med Værløse Folkemusikanter. De kommer og spiller til dans, og de
spiller gerne Les Lancier med den mest udbredte musik til eller til Harts toner. På vores Åbne
Danseaftner har vi haft mulighed for besøg af venner og bekendte, så flere har kunnet opleve,
hvor dejligt vi har det, og hvor skønt det er at danse.
Farum Folkedansere havde et stort arrangement søndag den 12. november, hvor vi i
samarbejde med Folkedans Danmarks Seniorudvalg inviterede til en legestue. Der var fin
opbakning fra os i foreningen, og der kom et lille overskud. Det blev en festlig søndag
eftermiddag.
Farum Folkedansere deltog i Forenings- og Kulturfestivalen ved åbningen af det nye rådhus i
Furesø Kommune. Vi havde en meget flot stand. Der var blandt andet en udstilling af vores flotte
håndsyede dragtkopier.
Lørdag den 9. december afholdt vi vores legendariske juletræsfest på Ellegården. Christian var
vores julemand, som kom med godteposer til alle børnene og ledede den traditionsrige dans
omkring juletræet med alle de klassiske børnedanse. Lena og Mads spillede op til dansen. Det
blev et velfortjent overskud.
Mandag den 11. december var vores sidste danseaften før jul. Det markerede vi med julesange,
gløgg og æbleskiver i pausen.
Mandag den 8. januar 2018 havde vi vores traditionelle nytårskur. Vi ønskede hinanden Godt
Nytår og fejrede det nye år med mousserende vin og herlig hjemmelavet kransekage fra vores
egen mesterbager, Minna.
Fastelavnsfesten havde desværre for få tilmeldinger på trods af et stort PR-arbejde. Den var vi
nødt til at aflyse. Problemet er, at der er mange tilbud og at fastelavn i år lå i vinterferien, hvor
mange børnefamilier rejser på vinterferie.
Sidste danseaften i år den 16. april kl. 18. I år fejrer Lena sit 40 års jubilæum som spillemand.
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Hun har valgt at fejre jubilæet sammen med os på vores sidste danseaften. Som vi plejer,
medbringer alle en ret til en fælles buffet og medbringer service m.m.
Vi kom igennem vores sæson med god stemning, megen hygge, dejlige danse, skøn musik og
lærerig instruktion og oven i købet også god økonomi samt nye medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Anni Kjeldgård
Kommentarer:
Niels R. – Fint med Nyhedsmail. Flere bakkede op om den bemærkning.
Erik – Men der mangler nogle på hjemmesiden.
Liselotte – Det er min fejl. Jeg har påtaget mig en opgave, som jeg ikke følger godt nok op på,
da arbejdet med en hjemmeside ligger mig meget fjernt.
Beretningen blev med applaus taget til efterretning af generalforsamlingen.
3. Regnskab v/ Susan
Susan fremhævede enkelte poster i det omdelte regnskab – nemlig posterne vedr. særlige
indtægter: salg af dragter, gløggaften og juletræsfest.
Det er Minnas fortjeneste, at der er solgt dragter for kr. 9407,-, og at vi holdt fast i at afholde
juletræsfesten, der gav overskud på kr. 3013,-.
Juleafslutningen med gløgg gav kr. 725,-.
Af udgifter er kontingent til Folkedans Danmark en stor post på kr. 5610,-, som er det beløb, vi
har opkrævet af medlemmerne, og som skal videresendes.
Vi har ikke minus!
Ib – Har vi mere, der kan sælges, så vi kan forvente samme gode resultat næste år?
Vi har voksendragter, som der måske ikke er så meget salg i.
Minna har henvendt sig til foreninger med børnehold – men endnu ingen henvendelser.
Erik – der er en fejl i balancen. Beløbet skal være kr. 40.694,50,- ikke kr. 34.000.-.
Regnskabet blev godkendt med applaus
4. Planer for det kommende år v/ Minna
Minna fortalte lidt om planerne, der var blevet udsendt med Nyhedsmail i februar.
Fastelavn falder den 2. marts 2019, hvilket er uden for vinterferien, og måske dermed betyde
flere tilmeldte. Afventer endelig beslutning.
Der er sat 2 ekstra danseaftner på programmet for det kommende år med start mandag den 3.
september.
Kaffeaftnerne med VFM er særlig sårbare for mandefald – idet et par dansende spillemænd går
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fra, og der er et par stykker, der går fra til at ordne kaffe/kage. Så det er et stort ønske, at
deltagelse i disse danseaftner bliver prioriteret højt.
Årsprogram for Farum Folkedansere i sæson 2018-2019
2018
Mandag 3. september kl. 19.30

Sæsonstart

Mandag 24. september

Kaffeaften.
Åben danseaften med kaffe og kage. Gæster: gratis

Mandag 15. oktober

Efterårsferie

Mandag 29. oktober

Kaffeaften med VFM
Åben danseaften med kaffe og kage. Gæster: pris 35 kr.

Mandag 26. november

Kaffeaften.
Åben danseaften. Gæster: pris 25 kr.

Lørdag 8. december kl. 14.3017.00

Juletræsfest – en tradition vi gerne fortsætter.Pris 75 kr.

Mandag 10. december

Sidste danseaften før jul – med gløgg og æbleskiver. Pris
20 kr.

2019:
Mandag 7. januar

Start efter jul – med nytårskur: kransekage og "boblevand"

Mandag 28. januar

Kaffeaften med VFM
Åben danseaften med kaffe og kage. Gæster: pris 35 kr.

Mandag 11. februar

Vinterferie

Mandag 25. februar

Kaffeaften.
Åben danseaften. Gæster: pris 25 kr.

Lørdag 2. marts kl. 14.30-16.30

Fastelavnsarrangement. Pris 75 kr.

Mandag 4. marts kl. 20.30

Generalforsamling – med dans kl. 19.30-20.15

Mandag 25. marts

Kaffeaften.
Åben danseaften. Gæster: pris 25 kr.

Mandag 8. april kl. 18.00

Sidste danseaften med buffet

Ovenstående arrangementer afholdes på Ellegården
Øvrige kommende arrangementer i 2018-2019:
Tirs-søn 10.-15. juli

Nordlek i Falun, Sverige

Søndag 2. september

Dansens Dag, Frilandsmuseet. Mød op, tag madkurv med,
nyd dansen og de mange arrangementer rundt om på
museet.

Søndag 9. september

Folkedansens Dag, Tivoli

Lørdag ??. september

Kulturdag i Kulturhuset, Farum

2019
?

?

Årsprogrammet blev godkendt.
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Landsstævne

5. Indkomne forslag v/ Susan
Bestyrelsen foreslår, at foreningen får MobilePay som ekstra betalingsform ud over kontant
betaling og overførsel til foreningens konto.
Da det koster et gebyr på 75 ører pr. transaktion, som foreningen ikke må videregive til
betaleren, vil det pålægge foreningen en udgift, som er umulig at budgettere. Til gengæld vil det
blive så meget nemmere for medlemmerne og gæster at betale for drikkevarer og
indgangsgebyrer til kaffeaftner og julefester, at bestyrelsen forventer, at indtægterne vil stige.
Susan tilføjede:
EU-regler forbyder modtager at lægge betalingsgebyret oveni købet. MobilePay kan tilsluttes
uden mobilnummer direkte til foreningens konto eller kort, og der betales til et 5-cifret nummer.
Med 21 stemmer for blev det enstemmigt vedtaget.
6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent v/ Susan
Der er desværre kommet rod i kontonumrene på det trykte budget – men ikke i tekst og beløb.
Det er et superkonservativt budget – har ikke turdet regne med overskud på arrangementer.
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 80,-, dvs. kr. 40,- pr halvår. Forhøjelsen
bruges på at tilbyde flere dansedage, så sæsonen ikke forkortes, som den den er blevet det i år.
Udgiften til bankgebyrer forventes at stige.
Susan har undersøgt, hvad evt. skift til en anden bank kunne medføre: højere fast gebyr samt
gebyrer for hver overførsel. Så vi fortsætter med Danske Bank.
Forsikringen er som før nævnt stadig med. Udgiften til hjemmesiden vil fortsat være der, så
længe vi ikke selv kan udføre det arbejde. Løn til webmaster er kr. 125,- pr. time.
Anni spurgte til om forsikringen kan ændres – at få præmien nedsat.
Susan – for en nedsættelse af præmien med kr. 300,-, får vi en meget lavere dækning. Så det er
ikke risikoen værd. Alt hvad vi har i vores foreningslokale er dækket. Og det er kun et år mere vi
skal betale for den (for 2019).
Budgettet og kontingentforhøjelsen blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget:
21 stemmer for.
7. Valg til bestyrelsen inkl. suppleant v/ dirigent
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
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Anni Kjeldgård – modtager ikke genvalg
Ulla Meyer Nilsson – modtager ikke genvalg
Minna Petersen – villig til genvalg
posten er ikke besat

Dirigenten spurgte, om der fra bestyrelsens side var forslag til en afløser for Anni. Det var der
ikke.
Spørgsmålet blev rettet ud i salen. Ingen meldte sig.
Fra salen blev det foreslået, at Anni skulle fortsætte. Med armen vredet om, sagde hun ja og
blev valgt med applaus.
Som bestyrelsesmedlem i stedet for Ulla, havde Vera Hemmingsen sagt ja til at opstille, og hun
blev valgt med applaus.
Minna blev genvalgt med applaus.
Dirigenten spurgte efter et medlem, som vil deltage i bestyrelsesarbejdet som suppleant – men
ingen meldte sig.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant v/ dirigent
Revisor
Revisorsuppleant

Lis Schmidt – villig til genvalg
Bjarne Fischer – villig til genvalg

Lis blev valgt med applaus.
Bjarne blev valgt med akklamation.
9. Evt.
Da Bjarne lige var ankommet, fik han lejlighed til at aflægge beretning for Styregruppen.
Ellegårdens Styregruppe 2017
Alle større foreninger, som er faste brugere af Ellegården, har pligt til at levere et medlem til
Styregruppen.
I 2017 har gruppen været sammensat af:
John Austin (Route 66), formand
Torben Brahe Christensen (Skakklubben), kasserer
Knud Arne Jensen (Jazzklubben)
Mario Tokar (Argentinsk Forening) daglig drift
Bjarne Fischer (Farum Folkedansere)
Stig Skjelsager (Visens Venner)
Styregruppen står for den daglige drift, rekvirering af rengøring og indvendig vedligeholdelse.
Samt praktisk arbejde med udlån til private.
Ellegårdens brug.
Der er aktiviteter på Ellegården næsten alle dage. Der er de faste foreninger med Farum
Folkedansere, Furesø Skakklub, to bridgeklubber, Route 66, Farum Jazzklub, Foreningen for
Gamle Selskabsdanse og Visens Venner. To FOF hold med YOGA og Bevægelse. Furesø
Kommune med Familiehuset og Center for Børn og Unge hver onsdag. Udlån til
foreningsarrangementer og private fester en del week-ends.
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Gulvet.
Vedligeholdelsen af gulvet i Laden har altid været en vigtig opgave, tidligere administreret af
Styregruppen med en årlig lakering og afslibning hvert andet år. I sommeren 2015 blev gulvet
slebet og fik en ekstra slidstærk lakering. I sommeren 2016 ingen lakering. Opgaven er derefter
fjernet fra Styregruppens budget og overtaget af kommunen, men der blev ikke lakeret i
sommeren 2017. Styregruppen er bevidst om, at gulvet ikke er tilfredsstillende som dansegulv
for Farum Folkedansere og for Foreningen for Gamle Selskabsdanse og indstiller til kommunen,
at gulvet skal slibes og lakeres i sommeren 2018.
Museets tidligere lokaler.
Furesø Museer har rømmet deres tidligere lokaler i Vognporten og på 1. sal. Det er foreløbig
aftalt, at lokalerne stilles til rådighed for Ellegårdens brugere, men aftalen er endnu ikke helt på
plads. Høloftet er udvidet, idet museets tidligere lokaler her er fjernet. Adgangen til Høloftet er nu
indtil videre omlagt til adgang gennem hoveddøren i stueetagen og gennem Vognporten og den
indvendige trappe her. Herved bruges den hidtidige adgang gennem Laden ikke længere. Et
lokale er møbleret med overskudsmøbler fra Gedevasevang og bruges p.t. primært af
Familiehuset. Styregruppen ønsker at anvende ca. 20 m2 til en omfattende udvidelse og
modernisering af køkkenet, men dette kræver forhandling med kommunen, da det langt
overstiger Styregruppens budget.
Varmeanlæg.
Furesø Kommune vil ikke forbedre varmeventilationsanlægget, så der på kolde vinterdage kan
opretholdes en behagelig temperatur i Laden. Styregruppen har foreslået at genetablere de
gamle luft til luft varmepumpeanlæg, som også kunne køle, men det vil kommunen ikke. I stedet
ønsker kommunen at etablere centralvarmeanlæg i Laden. Styregruppen afventer konkret
forslag fra kommunen med tegninger vedrørende rør og radiatorer.
Marts 2018 Bjarne Fischer
Der kom bemærkninger vedr. gulvet, som vi som dansere føler er vigtigt at få taget hånd om.
Varmen skal vi nok få!
Bjarne uddybede, at Styregruppen har et budget, men at al økonomi går gennem kommunen.
Han fortalte ligeledes om problematikker vedr. varmeanlægget. Ved f.eks. udlejning til private er
det vigtigt, at varmen fungerer.
Herefter fik Anni ordet og takkede Ulla for de mange år, hun har deltaget i bestyrelsesarbejdet –
siden 2006 – og overrakte hende en erkendtlighed.
Elisabeth takkede forsamlingen for god ro og orden.

Referent Liselotte Heiredal
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