GENERALFORSAMLING
Referat fra Farum Folkedanseres generalforsamling den 4. marts 2019
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Beretninger om foreningens virksomhed
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Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Valg af kasserer, bestyrelsesmedlemmer og -suppleant samt revisorsuppleant
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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.
17 aktive medlemmer var mødt frem.
2. Beretninger
Beretning for Farum Folkedansere sæson 2018 - 2019 v/ Anni
Vi fik en forrygende start på den ny sæson med rigtig mange nye dansere i september. Dette
skyldes især et fantastisk flot PR-arbejde med Susan, som en fremragende initiativtager og leder
for PR-arbejdet. Vi fik et kæmpestort tilskud fra DGI hertil. Desværre er mange af de nye
dansere holdt op, og vi må snakke om, hvad vi kan gøre for i højere grad at fastholde nye
dansere. Til gengæld er vi meget glade for det tilskud af nyt blod, vi trods alt har fået. Det er altid
dejligt, at se nye ansigter.
Vi siger tak til Christian, vores danseleder, som har gjort et kæmpe arbejde med at forberede
sæsonen, så både de nye dansere og de garvede kan lære nogle nye sjove danse – Christian
har haft fokus på egnsdanse fra Vejle, Vestjylland og Sønderjylland. Tak også til vores musikere
som spiller fantastisk smukt og levende, så det bliver nemmere for os at danse til den dejlige
musik.
Det er et problem, at medlemstallet stadig falder. Det skyldes måske, at dansegruppens
gennemsnitsalder er stigende, så nogle må melde fra på grund af deres fysik. Men det skyldes
også tidsånden, hvor der er så mange andre tilbud, vi skal konkurrere med. Vi må håbe, at
folkedans kommer på mode igen, som det var i 1970’erne. Mange ved ikke, at dans er en af de
mest effektive og varierede motionsformer. Regnet minut for minut er det ca. 15 % bedre end en
motionscykel med hensyn til muskelopbygning og udvikling af hjernen. Og det er langt sjovere at
danse. Vi har et godt kammeratskab og hygger os med hinanden.
s. 1

En gang om måneden har vi åben danseaften med ekstra hygge. To gange om året kommer
vores samarbejdspartner Værløse Folkemusikanter (VFM) og spiller op til dans. Det er en god
skik, som gør vores aftener ekstra festlige, når et stort orkester spiller op til dans. Så vi siger tak
VFM. Samarbejdet med VFM har mulighed for at fungere ekstra godt nu, hvor formanden for
VFM er en af vores medlemmer (Jytte), og jeg er sekretær i VFM.
Jeg vil også lige nævne nogle af de arrangementer, der er foregået siden vores
sæsonafslutning:
I juli var der Nordlek i Falun, Dalarna. Det var ikke mange dansere fra Farum Folkedansere, der
var taget helt derop til stævnet - Tove, Niels, Lena og Mads deltog med henblik på
dansekonkurrencen, hvor Danseben vandt guldmedalje - Til lykke. Af øvrige deltagere var Inger,
Peder og Liselotte af sted til et stævne med mange oplevelser.
Lørdag den 3. november var vi inviteret til bal på Ellegården, idet Værløse folkemusikanter
fejrede deres 40 års jubilæum sammen med os. Det blev en festlig aften med René, som
forspiller for VFM og Christian som danseleder. Vi mødtes kl. 18 til fælles buffet.
Lørdag den 8. december afholdt vi årets juletræsarrangement. Som altid blev det en hyggelig og
vellykket eftermiddag med dans og sjov omkring træet med Christian som julemand. Christian er
fantastisk til det med børn. Lena og Mads leverede den dejlige musik. Det blev en herlig
eftermiddag med højt humør. Mange børn uden for vores kreds var mødt op med deres
forældre, og mange kommer igen år efter år.
Sidste danseaften inden jul blev for første gang fejret med en fælles buffet kl. 18. Christian
gjorde måltidet ekstra hyggeligt ved at medbringe nogle dejlige julesange og med en lille
historie.
Den 7. januar holdt vi vores traditionelle, hyggelige nytårskur med champagne og Minnas
delikate, hjemmelavede kransekage. Så vi takker endnu en gang Minna.
Fastelavnsarrangementet på Ellegården lørdag den 2. marts bliver forhåbentlig lige så stor en
succes, som det plejer at være med vores dejlige husorkester og Christian, som leger forskellige
sanglege med børn og voksne.
På foreningens vegne vil jeg sige tak til Susan, som har gjort et stort og uvurderligt arbejde for
foreningen blandt andet som kasserer og som PR-leder. Hun er virkelig en ildsjæl. Susan
fratræder som bestyrelsesmedlem, og vi kommer til at savne hendes humør og engagement.
Heldigvis skal vi stadig danse sammen. Jeg vil også takke Liselotte, som sekretær og fotograf,
Minna som blandt andet har administreret, at få engageret medlemmerne til praktiske opgaver,
og som har ledet juletræsarrangementet og fastelavnsfesten samt Vera, som har påtaget sig en
række vigtige støttefunktioner.
Også en stor tak til medlemmerne, der møder op og gør danseaftenerne fornøjelige. Og ikke
mindst til dem der kommer med bagværk, og dem der i øvrigt altid giver en hjælpende hånd i
forbindelse ved vores arrangementer.
Tak til jer alle for mange dejlige og fornøjelige timer.

Beretningen blev med applaus taget til efterretning af generalforsamlingen.
s. 2

Beretning fra Styregruppen v/ Bjarne Fischer
Der er ikke modtaget en beretning fra Bjarne, der grundet sygdom ikke er på toppen.
Minna gav i stedet information om Styregruppen og arbejdet vedr. Ellegården.
Blandt brugerne af Ellegården (foreninger som Viseforeningen, Route 66, Farum Jazzklub,
Furesø Skakklub og os) vælges repræsentanter til Styregruppen, der varetager de daglige
indvendige opgaver, mens kommunen varetager de udvendige opgaver.
Styregruppens medlemmer kan nærmest betragtes som pedeller for Ellegården. De lukker og
slukker efter et privat arrangement. De viser rundt ved udlejning til private.
Så sent som til jul var Bjarne primus motor i at skaffe juletræet.
Han vil gerne - trods sygdommen - fortsætte arbejdet, så længe Styregruppen vil have det.
Måske et andet medlem har lyst til at hjælpe Bjarne med opgaven?
Minna er i løbende kontakt med Bjarne og hans kone.
3. Regnskab v/ Susan
Regnskabet blev omdelt.
Susan gennemgik nogle enkelte punkter - bl.a. det røde tal fra budgettet. Det var et konservativt
budget, der var stillet op sidste år, men et beløb fra DIF/DGI's foreningsfond, der var øremærket
til PR, hjalp meget, så vi endte med et overskud.
Under konto 1041 er der indkommet kr. 600 fra et par, der desværre kort efter indmeldelsen
måtte melde fra som medlemmer.
Efter indførelsen af MobilePay - som trods gebyr er en god ting - figurerer beløb fra køb af
drikkevarer nu i regnskabet.
Konto 3079 rummer et kontant beløb i kassen - kr. 200 - som Susan ikke kan forklare. Der er
ingen bilag på det. Der er modregnet en kassedifference på kr. 0,14.
Ib - Drikkevarer koster hele kroner - hvorfor ørebeløb?
Susan - Indførelsen af MobilePay giver skæve beløb, da banken opkræver kr. 0,75 pr.
transaktion.
Erik - Udgiften til spillemænd/danseleder er lavere end budgetteret?
Susan - Der har været ferie/sygdom, og de honoreres kun ved fremmøde.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
Susan tilføjede medlemstallet:
29 aktive
3 passive
1 æresmedlem
2 Farum Folkedanseres Venner
4. Planer for det kommende år v/ Anni
Der bliver 27 danseaftner - det samme som i denne sæson. Vi tager hul på sæsonen den 2.
september. Der er ingen dans i april grundet påsken.
Til landsstævnet i Varde er foreløbig Anni og Jytte tilmeldt som spillefolk.
Keld spurgte til forskellen i prisen for åbne danseaftner - gratis, kr. 25 eller kr. 35.
s. 3

Anni - September er gratis for nye dansere - derfor kan vi ikke tage penge for deltagelse i denne
aften. Gæster betaler på almindelige åbne danseaftner kr. 25 og tager evt. selv kaffe med. På
aftner, hvor VFM spiller for os, bliver der serveret kaffe og kage til en pris af kr. 10, derfor kr. 35
for gæster.
Ellers ingen kommentarer til årsprogrammet.

Årsprogram for Farum Folkedansere i sæson 2019-2020
2019
Mandag 2. september kl. 19.30

Sæsonstart

Mandag 30. september.

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

Mandag 14. oktober.

Efterårsferie

Mandag 28. oktober.

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

Mandag 25. november.

Kaffeaften.
Åben danseaften. Gæster: pris 25 kr.

Lørdag

7. december kl. 14.30-17.00 Juletræsfest. Pris 75 kr.

Mandag 16. december kl. 18.00

Sidste danseaften før jul – med buffet.

2020
Mandag 6. januar.

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

Mandag 27. januar.

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

Mandag 10. februar.

Vinterferie

Lørdag

Fastelavnsarrangement. Pris 75 kr.

22. februar kl. 14.30-16.30

Mandag 24. februar.

Kaffeaften.
Åben danseaften. Gæster: pris 25 kr.

Mandag 9. marts kl. 20.30

Generalforsamling – med dans kl. 19.30-20.15

Mandag 30. marts kl. 18.00

Sidste danseaften med buffet

Ovenstående arrangementer afholdes på Ellegården
Øvrige kommende arrangementer i 2019
Søndag 2. juni.

Folkedansens Dag i Tivoli

Uge 29

Landsstævne i Varde

15.-19. juli

Søndag 1. september.

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

Fredag

Folkedans i forbindelse med Kulturnatten i København

11. oktober.

5. Indkomne forslag v/ Susan
Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen havde 2 forslag.
a. Der er forslag om, at kontingent betales for et år ad gangen. Dette for at lette arbejdsbyrden
for kassereren.
s. 4

Birgit - Vi er alle ved at være i reparationsalderen, så det er lettere at overskue et halvt år ad
gangen.
Ib - Jeg forslår, at vi overgår til helårsbetaling med mulighed for refusion (dog ikke refusion af
FD-kontingentet) efter et halvt år, hvis der opstår problemer.
Flertal for at godkende forslaget med mulighed for refusion i tilfælde af sygdom.
b. Der er forslag om, at juleskrabekalenderen indregnes i kontingentet. Folkedans Danmark har
på en generalforsamling vedtaget, at alle foreninger skal modtage 3 kalendere pr. medlem. Det
bliver til 100 kalendere til os. Hvis de indregnes i kontingentet, giver det en stigning på kr. 60 pr.
år. Hvert medlem får så udleveret 3 juleskrabekalendere.
Det er hvert år en kamp at få dem solgt - giver kun udfordinger for os. Og giver ikke overskud,
da vi giver rabat i forsøget på at få solgt så mange som muligt.
Erik - Det er mange penge at sende til FD - kr. 60 pr. medlem mod kr. 3 pr. medlem hvis alle
kalendere returneres straks efter modtagelsen.
Minna - Vi er forpligtet til at aftage dem. Og man kan jo selv vælge evt. at sælge dem videre til
en højere pris!
Afstemning: 13 stemmer for at lade kalenderne indgå i kontingentet
4 undlod at stemme
6. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent v/ Susan
Igen et stokkonservativt budget.
Bestyrelsen vil gerne belønne spillemænd og danseleder med en forhøjelse af deres
godtgørelse til kr.175/t. De har holdt ud hos os, mens vi ingen penge havde. Vi bruger af
formuen til denne stigning.
Ændringen med julekalenderne betyder en kontingentstigning til kr. 1200 for aktive og kr. 480 for
passive.
Bemærkninger til budget:
Erik - Beløbet for hjemmesiden er sat ned i forhold til sidste år.
Susan - Via beløbet til PR sidste år, blev hjemmesiden boostet og skal nu "bare" vedligeholdes.
Erik - Er dragterne forsikrede?
Susan - Forsikringen er sagt op. Dragterne udgør ikke længere et aktiv, så det er for dyrt at have
dem forsikret - derfor har vi opsagt den.
Inge - Kan de ikke sælges?
Minna - Det er forsøgt, og vi har fået solgt 15 af dem, men vi har stadig mange, og der er ingen
interesse for dem i øjeblikket.
Budgettet godkendt med applaus.
7. Valg til bestyrelsen inkl. suppleant og revisorsuppleant v/ dirigent
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleant
s. 5

Susan B. Sunekær – modtager ikke genvalg
Liselotte – villig til genvalg
Minna Petersen – villig til genvalg
posten er p.t. ikke besat

Elisabeth R spurgte, om der var forslag fra bestyrelsen til valg af ny kasserer. Det var der ikke.
Hun spurgte ud i salen, om der var en, der ville melde sig. Ingen reaktion.
Susan uddelte skema over de opgaver, hun har taget sig af i sin tid som kasserer, og
begrundede sin afgang med mangel på forståelse for regnskabsfunktionernes finesser. Det
koster på alle planer.
Som Elisabeth R sagde, skal vi have valgt en kasserer - det er ikke nok, at bestyrelsen
efterfølgende konstituerer sig.
Susan - Måske kan opgaven deles mellem en, der har det juridiske ansvar og en, der laver det
praktiske arbejde. Det praktiske arbejde kan evt. købes udefra. Indhentet prisforslag: kr. 500,-/t
og arbejdet vurderet til 3 timer i kvartalet.
Elisabeth V - Nogle af Susans ekstra opgaver behøver ikke ligge hos kassereren - kan lægges
over på andre hænder, som f.eks. lokalebookingen.
Dirigenten - Er der en her i salen, der vil overtage jobbet, hvis nogle opgaver tages fra? Ingen
reaktion.
Bestyrelsen summede og vendte tilbage uden konstruktivt forslag.
Ingen i bestyrelsen ser sig i stand til at overtage posten.
Anni - Forhåbentlig vil et medlem stille op til posten, hvis vi bliver enige om at købe det praktiske
arbejde ude.
Dirigenten fortsatte dagsordenen med de øvrige valg.
Bestyrelsesmedlem Liselotte - genvalgt med applaus
Bestyrelsesmedlem Minna - genvalgt med applaus
Bestyrelsessuppleant - ingen p.t. - hvem vil stille op? Elisabeth Vind meldte sig, og blev valgt
med applaus.
Revisorsuppleant Bjarne må vi desværre afløse - hvem stiller op? Hans Gavnholt meldte sig og
blev valgt med applaus.
Dirigenten - Har I tænkt? Hvem vil være kasserer? Ingen reaktion.
Herefter er der ingen anden udvej end en ekstraordinær generalforsamling mandag den 18.
marts kl. 18.30 med 2 punkter på dagsordenen:
a. Valg af dirigent
b. Valg af kasserer
Hvis der ikke den dag vælges en ny kasserer, vil det medføre opløsning af foreningen, da vi skal
have en kasserer.
8. Evt.
Anni tog ordet og takkede Susan for hendes store indsats og kamp i jobbet som kasserer og
overrakte hende en erkendtlighed.
Susanne takkede og pointerede igen, at det ikke var manglende vilje men mangende evne udi
regnskab, der fik hende til at sige stop, og at hun blev nødt til at tage vare på sig selv.
s. 6

Erik spurgte til GDPR. Susan svarede, at foreningens privatlivspolitik ligger på hjemmesiden.
Følsomme oplysninger ligger på et krypteret USB-stick.
Anne - Hvor holdes bestyrelsesmøderne og hvor mange afholdes der. Hvem deltager?
Anni - På Ellegården ca. 4 gange årligt. Bestyrelsen taler sig til rette. En bestyrelsessuppleant er
mere end velkommen til at deltage i møderne, men har ingen stemmeret.
Anne - Hvem bestemmer årsprogrammet - er Christian involveret?
Anni - Ja.
Herefter takkede Elisabeth R for god ro og orden på generalforsamlingen, og Anni takkede
diigenten for veludført job.

Referent Liselotte Heiredal

s. 7

Dirigent

Sekretær

Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

