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Til Foreninger i FD -Region Syddanmark 

Medlemsmøde og Regionsvalg 2021 

Der indkaldes hermed til Medlemsmøde og valg af regionsbestyrelsesmedlemmer i din 

Region. Alle foreningsmedlemmer er velkomne. Din mening er vigtig, og Styrelsesinforma- 

tionen vedrører alle! 

 

Mødet finder sted i Bjert – Hallen, Engløkke 7, 6091 Bjert 

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 13.00 

 

Program: Kl.13.00-1430 

          Velkomst og orientering 
  

 Regionsvalg 

 1.  Valg af dirigent og referent 

 2.  a. Bestyrelsens beretning 

      b. Regnskab.   

 3.  Indkomne forslag 

 4.  Fremlæggelse af arbejdsplan og budget for følgende år (2022) 

 5.  Valg af medlemmer til regionsbestyrelsen (2år) 
På valg er: 

1. Edit Havgaard Rose 
2. Peter Skouenborg 
3. Ledig 

 7.  Valg af suppleant (1 år) 

 8.  Eventuelt 
 

Valgregler 

Hver forening har 2 stemmer (behøver ikke at sidde i bestyrelse), og der kan kun afgives én 

stemme pr. person. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Valgperioden er 2 år. 

Er den opstillede person til valg ikke til stede, skal der ligge skriftligt tilsagn. 

Forslag skal være regionsbestyrelsen i hænde senest 15. januar.  

Bemærk: da det er mødet 23. januar, der er udskudt, er tidsfristen for forslag overskredet 

 

NB: Vi sørger for øl og vand, eftermiddagskaffe/te og brød 

Tag selv service med 

 

Alle foreningsmedlemmer er velkomne, ligeledes til valgmødet; også selv om det måske 

ikke er dig, der kan stemme, men din mening er vigtig 
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           14.30 – 15.00 Kaffepause 

           15.00 – ca. 17.30 Medlemsmøde 

 Velkomst  
 

1.Styrelsen for Folkedans Danmark v/ Jan Todsen, Lone Schmidt og Anne Kathrine Clausen   

orienterer om det nye forbund: Dans Danmark 

 Hvad er Dans Danmark? 

 Hvad er formålet med at indtræde i et nyt danseforbund? 

 Hvad betyder det for Folkedans Danmarks lokalforeninger og medlemmer? 

 Hvad gør vi nu? 

 Spørgsmål og svar 

2. Indlæg om instruktøruddannelseskurset i Bjerringbro 

3. Opdatering af de gældende Corona-regler og evt. spørgsmål hertil 

 

 Indlæg fra Regionsbestyrelsen,  

 Indlæg fra Medlemsforeninger 
 

Ændringer i planen kan forekomme 

 

Tilmelding 
Af hensyn til coronasikkkerhed ønskes tilmelding senest 8 dage før mødet til Kaj Friis - mail: 

kajfriis@hotmail.com - tlf. 22 47 74 91, så vi har pladser og kaffe/te, kager og drikkevarer nok 

 
 

Med venlig hilsen  

 

Regionsbestyrelsen 
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