Kan vi danse folkedans igen og hvordan?
Referat af møde 16. aug. i Ahornhallen Ringsted med Jan Kirk Todsen.

Hanne Troen bød velkommen til Jan og næsten 50 deltagere fra 17 foreninger fra Region
Sjælland.
Jans første sætning: ”Vi kan starte sæsonen op, hvis vi passer på!
HUSK at det er vigtigt at få motion og mødes socialt”, herefter fulgte råd og en løftet pegefinger.
Det bliver en anden sæson, end vi er vant til, men start op.
Kontakt medlemmerne. Idræt og motion skal i gang igen.
Vær opmærksom, Corona popper op af og til nogle steder.
Bliv hjemme hvis du mærker det mindste. Også bare en lille sommerforkølelse.
Hilse:
Ikke noget med at give hånd, kram eller albue (den hoster du i), tab
ikke balancen ved ben-hilsen – Se på hinanden i stedet, nik, smil og
sig goddag.
Inden dans:
Vask/sprit hænder, tør hænder i papir – ikke håndklæde.
Ved kaffen:
Vask/sprit hænder, tør hænder i papir – ikke håndklæde.
På vej hjem:
Vask/sprit hænder, tør hænder i papir – ikke håndklæde.
Dans:
4m2 pr. danser (32 m2 kvadrille)
Sang:
Ikke synge siddende, 2 m afstand stående – evt. mundbind.
Dansesteder: Nogle skoler har retningslinjer for afspritning af borde,
stole, toilet osv. Et sted måtte de gerne danse, men så måtte der
ikke komme nogen før tidligst 48 timer senere, det dur ikke, når det
er en skole.
Dansevalg: Danse med stokke/skohorn kan være sjovt, men kræver plads.
Dans med den du plejer. Kæder uden håndfatning, måske polka. Ingen kredsdanse.
Menuet, pardanse, trinundervisning, rækkedanse.

Skal vi bare mødes og være sociale? Det sociale er meget vigtigt, motion er vigtig. Måske dans 1
time, så kaffe, så andet socialt, spil, underholdning?
Mød op første gang og afstem hvad medlemmer mener og tænker. Find fælles fodslag, måske skal
man gå en tur.
Så spurgte Hanne de fremmødte foreninger om deres holdninger og hvad de havde tænkt.
GREVE: Start 19/9 med 50 min. dans, så kaffe og generalforsamling.
Spørge medlemmerne. Der er indkøbt stokke til dans.
RAMSØ: Alle medlemmer er orienteret pr. mail / tlf. skyder sæsonstart til
efter efterårsferien. Legestue flyttet. Spillemandstræf aflyst.
LOLLAND: Alle medlemmer orienteret der danses efter udtænkt program
SORØ: Har afventet udmelding og dette møde. Opstart efter plan med
sprit.
TØLLØSE: Børnehold og seniorhold. Alle medlemmer får besked om at
start er 14 dage senere.
STEVNS: Afventer udmelding og dette møde. Beslutning om start følger.
FAVRBO: Medlemmer har mødtes hele sommeren til gåture og starter.
KØGE: Starter normalt, holder generalforsamling og hører medlemmerne.
12TUR: starter normalt og med generalforsamling.
VIPPERØD: Start 1. sept. 40 % medlemmer har meldt afbud, afventer opstart.
FÅREVEJLE: Har bestyrelsesmøde næste uge, hvor de vil beslutte noget.
HØNG: starter 7. sep. Med generalforsamling og danser planmæssigt.
KORSØR: Holder bestyrelsesmøde og beslutter yderligere.
RAKLEV: Alle fællesaktiviteter sammen med DGI er aflyst. Dans starter uge 37 og vil høre
medlemmerne.
HEDEBO: starter planmæssigt 1. sep. Og hører medlemmerne.
HJEMSTAVNSFORENINGEN: Starter planmæssigt.
Hanne takkede foreningerne, og Jan var glad for at høre at så mange af foreningerne var frisk på
at starte sæsonen op. Det fik han desværre ikke hørt fra foreningerne i Region Hovedstaden.

TEMADANS oktober i Ringsted. De bornholmske danse aflyses, der var forslag om forskellige
pardanse i stedet. Fra salen kom en kommentar om finurlige pardanse.
Jan afsluttede med følgende kommentarer:
Tjek retningslinjerne for dit dansested. Vær selv over afstand, sprit, nys i albue, så ikke armkrog.
Landsforeningen sender materiale ud til foreningerne for hvervning af nye medlemmer.
Der bliver der oprettet en ny Facebook gruppe for instruktører til ideer og debat.
MEGET VIGTIGT: Foreningerne opfordres til at registrere de fremmødte medlemmer med navn
og tlf. med henblik evt. senere smitteopsporing.

På bestyrelsens vegne – Solveig

