BERETNINGER
2020

Indholdsfortegnelse

Formandens beretning................................................................................. 3
B&U-udvalget ............................................................................................... 5
Danseudvalget ............................................................................................. 6
Dragtudvalget............................................................................................... 7
Konkurrenceudvalget ................................................................................... 7
PR-udvalget .................................................................................................. 8
Økonomiudvalget......................................................................................... 9
Arkivudvalget ............................................................................................... 9
Sekretariatet .............................................................................................. 10
Medlemsbladet Trin & Toner ..................................................................... 10
Efteruddannelseskursus Dragt ................................................................... 11
Nordlek....................................................................................................... 12
Region Nordjylland..................................................................................... 13
Region Midtjylland ..................................................................................... 14
Region Syddanmark ................................................................................... 14
Region Sjælland.......................................................................................... 15
Region Hovedstaden .................................................................................. 17

Beretninger 2020

Side 2 af 18

Formandens beretning
v/Jan Kirk Todsen
Da jeg var barn, gik der en historie om en dansk stil. Eleverne skulle skrive om en fodboldkamp de havde været til. Én af eleverne afleverede en enkelt linje: ”Kampen aflyst
på grund af regnvejr.” Ifølge historien fik eleven karakteren 13 for opgaven, fordi det var
en original og smart løsning af opgaven. I år kunne man næsten klare beretningen ved at
skrive: ”Aflyst på grund af Corona.”
Helt så enkelt er det dog ikke. Der er sket en del på trods af Corona og der er også en del der ikke er sket,
som skal have et ord med på vejen. Sidste år valgte vi at udsætte årsmødet, for at alle der havde lyst kunne
deltage. I år har vi været nødsaget til at udsætte både regionernes valgmøder og årsmødet. Det rykker på
årsrytmen og det giver en del besværligheder med ombookninger og nye invitationer, men ellers er det
største problem at finde lige præcis den dato, hvor flest muligt har mulighed for at deltage og hvor de gældende restriktioner gør, at alle der har lyst, kan deltage. Det er til at leve med og sekretariatet er hurtige og
dygtige til at holde styr på alle aftaler og alle restriktioner.
Det er meget værre for alle de foreninger der kæmper i øjeblikket. Det kan være foreninger der kæmper
med at holde kontakt til medlemmerne. Der har ikke været ret mange perioder i det sidste år, hvor vi har
kunnet danse bare nogenlunde normalt. Der har været forsamlingsloft og krav til antal kvadratmeter per
danser at tage hensyn til. Desuden er der en del dansere, der helt naturligt ikke har haft lyst til at mødes, så
længe der ikke er kontrol med Coronaen og der ikke er en vaccine. Nu er der en del godkendte vacciner på
markedet og der kommer stadig flere til. Som det ser ud lige nu, så er alle voksne færdigvaccineret inden
den nye sæson starter igen. Det er dejligt, da vi må forvente at en fuldt vaccineret befolkning betyder lempelser i restriktionerne fremadrettet.
Der er mange foreninger der har været kreative, for at kunne holde kontakt til medlemmerne gennem sæsonen. Der er nogle der har mødtes i små grupper udendørs og danset eller er gået en tur. Der er mange
der har udsendt nyhedsmails, ringet til medlemmerne eller mødtes i facebookgrupper, på Teams, Google
Meet, Zoom og hvad de nu hedder alle de forskellige online medier, der er blevet meget populære det seneste års tid. Der er foreninger der har været rundt med en lille gave til medlemmerne og der har været
afholdt julekalendere og konkurrencer. Fantasien har fået frit løb rundt omkring og mange har også været
søde til at dele deres initiativer, så andre har kunnet bruge ideerne.
Foruden problemerne med at holde kontakten til medlemmerne, har en række foreninger også fået økonomiske problemer. Det kan være manglende indtægter fra kontingent, men at man stadigvæk har haft udgifter til lokaler. Men det kan også være foreningens årlige ekstraindtægt fra opgaver som hjælpere på festivaler, dyrskuer, koncerter og andet, som er blevet aflyst sidste år, og måske også bliver det i år. Det kan betyde rigtigt meget for en forening at miste denne indtægt. Der er en del foreninger der har været gode til at
søge forskellige hjælpepakker og DIF og DGI’s foreningspulje, men det er bare ikke alle steder det er nok og
en del har naturligvis også fået afslag på deres ansøgninger. Derfor kan jeg kun opfordre til at man står
sammen og passer på sin forening. Dette gøres blandt andet ved at fortsætte med at betale kontingent. Det
kan godt være at man ikke får så meget for pengene lige nu og her, men en del steder kan det faktisk betyde forskellen på om der overhovedet er en forening at vende tilbage til. Det vil være utroligt trist, ikke
mindst fordi vi alle trænger til både samvær og motion efter det sidste meget underlige år, hvor alt hvad vi
gør i dagligdagen har været forandret og hvor de fleste mennesker har holdt sig for sig selv og ikke har haft
samme mulighed for at bevæge hverken lattermusklerne eller dansemusklerne.
Som det fremgår af forslag til vedtægtsændringerne, så ønsker Styrelsen at udvide besætningen, så vi bliver
9 personer i styrelsen. Det kan jo virke underligt, når vi for nogle få år siden valgte at nedsætte antallet til 7
personer. Der er dog en helt klar mening med galskaben, som vi håber at I alle vil bakke op omkring. Som I
ved, så har vi nu i flere år arbejdet frem imod at nedlægge de eksisterende danseforbund og lave et nyt fælles forbund: Dans Danmark. Vi er meget langt i processen og vi har blandt andet udfærdiget vedtægter og
Beretninger 2020

Side 3 af 18

budgetter for det nye forbund. Desuden har vi nedskrevet nogle faste aftaler for overgangen fra de nuværende forbund til det nye. Aftaler der blandt andet sikrer at vi beholder kontorfaciliteter i Odense og at vi
fortsat har vore ansatte. Der vil blive orienteret meget mere om det nye forbund på selve årsmødet og på
regionernes valgmøder. En anden aftale der er på plads, er hvordan vi stifter det nye forbund og hvordan
de første medlemmer af Bestyrelsen og Aktivitetsudvalgene i Dans Danmark vælges. Dette sker på den stiftende generalforsamling, hvor de stiftende landsorganisationers nuværende bestyrelser er til stede. Vi mener vi har nogle meget stærke kort på hånden i forhold til at besætte poster i den nye bestyrelse, men der
er ingen tvivl om at der skal forhandles og måske også stemmes om flere af posterne. Her kommer det vigtige ved at være 9 i Styrelsen. De er nemlig 9 i Sportsdansernes bestyrelse og det vil være nemmere, hvis vi
har samme antal medlemmer. Så er vi mere jævnbyrdige i de kommende forhandlinger.
Meget af vores tid i Styrelsen er gået med forskellige samarbejder med de andre danseforbund, som indtil
nu omfatter Seniordansere, Squaredansere, Sportsdanserne og os. Vi har gennem de sidste 4 år arbejdet på
at leve op til de strategiske aftaler vi i 2017 lavede mellem de 4 forbund og DIF. Aftalerne udløber d. 31. december i år. Vi er godt med, men vi kan endnu ikke hvile på laurbærrene i forhold til dette. Samtidig arbejder vi hårdt på nye strategiske aftaler, der skal starte d. 1. januar 2022 og løbe de næste 4 år. Det er vigtigt
at være fremsynede og beskrive nogle mål, som er store nok til at vise at vi vil udvikle dansen i Danmark og
samtidig ikke større end at der er rimelig chance for at vi kan gennemføre strategierne med et godt resultat. Vi har sat barren realistisk, men højt. Til gengæld har vi også fået en tilkendegivelse af at vi kan forvente en hel del mere i DIF-tilskud den kommende periode end vi har modtaget i mange år.
Én af strategierne i den nuværende aftale er det førnævnte fælles danseforbund. Vi har brugt meget tid på
at lære hinanden at kende. Det er vigtigt vi kender hinanden godt, når vi skal være meget tættere sammen.
Det er vigtigt vi har forståelse for vores forskelle og forskellige skikke. Det er nemmest at respektere hinanden når man kender hinanden godt.
Jeg er utroligt glad for at vi sidste år fik ansat Anita på sekretariatet. Dette har gjort at vi har fået et meget
større overskud på sekretariatet, så vi kan bruge Dorthe som en vigtig drivkraft både i de nuværende og de
kommende strategiaftaler. Det er en helt uvurderlig del af opgaven, at vi kan bruge noget af arbejdstiden
på strategierne. Man kan meget som frivillig, men nogle gange er der bare ikke natte- og weekendtimer nok
til rådighed til de frivillige og så er det godt at der er professionelle timer til rådighed. Der er heller ingen
tvivl om at det har skaffet os stor respekt hos de andre danseforbund at vi har kunnet frigive timer til en så
dygtig konsulent.
Men ikke kun arbejdet med strategierne er der blevet plads til. Vi har sendt mange nyhedsbreve ud med de
nyeste restriktioner og gode ideer til hvordan man kan holde kontakten til medlemmerne og hvilke muligheder der trods alt har været en stor del af tiden. Vi har holdt flere webinarer og vi har hele tiden opdateret
både hjemmeside og facebook med nyeste viden og ideer. Alt dette havde heller ikke været muligt hvis vi
ikke havde fået opgraderet timetallet på sekretariatet. Hvordan ser det så ud når vi bliver et meget større
fælles forbund? Skal Dorthe og Anita så klare det hele? Nej, det skal de ikke. Sportsdanserne har tre ansatte, som også skal være en del af vores fortsatte forbund. De er alle tre deltidsansatte og de har tilsammen ca. to fuldtidsstillinger. Det er Mette, der er deres sportschef og tager sig af alt omkring deres elitedansere. Så er det Maja, som arbejder med kendskabet til de forskellige danseformer, blandt andet ved at
promovere en app de har fået udviklet, hvor børn og unge selv kan sammensætte en række forskellige moves og trin til et lille danseshow og danseformernes deltagelse i skole-OL. Den sidst ankomne, Jan Donde, er
den vi kender bedst. Jan er konsulent og er Sportsdansernes medarbejder på strategierne. Det betyder at
Dorthe og Jan Donde arbejder tæt sammen og at repræsentanter for bestyrelserne ofte holder møder med
de to medarbejdere.
Jeg vil gerne takke alle der gør en indsats for folkedansen. Jeg takker jer alle for arbejdet, dig som instruktør, foreningsleder eller kursusleder uanset hvor du udøver dit virke. Jeg vil gerne takke Dorthe og Anita på
sekretariatet for jeres store arbejde og gå på mod.
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Tak til alle i styrelsen, der er mange vigtige opgaver der skal løses og det er vigtigt at være godt klædt på til
dette. Tak til alle regionsbestyrelser og -udvalg, styrelsens udvalg og ikke mindst alle lokalforeningerne og
jeres store arbejde for folkedansen. Uden alles store arbejde for vores fælles interesse folkedansen, ville
der ikke være noget at samles om.

B&U-udvalget
v/Poul Erik Rasmussen
I det seneste år har udvalget bestået af Pernille Gregersen, Ane Storm, Sidsel Lorenzen, Rikke Rasmussen,
Mette Inge Baltsersen og undertegnede. Tak for indsatsen, udvalg, I er uvurderlige og vidunderlige!
Mette Inge trådte ud af styrelsen ved årsmødet den 26. september 2020
og jeg blev formand for B&U-udvalget, men Mette Inge sagde med det
samme ja til at hun gerne ville være med B&U-udvalget og det er jeg meget glad for.
B&U-udvalget har i det forgangne år arbejdet og bistået med bl.a. råd, vejledning ved forespørgsler,
udsendelse af div. B&U-relaterede arrangementer til vores maillister (men dem har der jo ikke været
mange af) og PR på sociale medier. B&U-udvalget har afholdt nogle små konkurrencer på Facebook, som
startede som en adventskonkurrence, hvor de skulle gætte en dans og der blev udtrukket en vinder efter
nogle dage.
Med hensyn til den nye hjemmeside har B&U-udvalget også bistået med, hvad den skal indeholde og kommet med input til den.
Herudover har B&U-udvalget stået for:
• Vedligeholdelse af mailliste til B&U-foreninger
• Indstillinger til Styrelsen af ansøgninger til FD’s fonde mm.
• Kontakt til og samarbejde med FolkCamp, hvor FD bevilliger et beløb til instruktør
• FolkCollege blev desværre også aflyst pga. Corona, men ellers bistår vi ved at reklamere for dette arrangement i det unge netværk
• Deltagelse i møder og udsendelse af informationer omkring BARNLEK, som skulle have været afholdt i
Sverige i Mölnlycke, men blev aflyst, så det næste BARNLEK bliver i Norge 2023 og i Finland 2026. Pernille Gregersen er B&U-repræsentant i Nordleks B&U-udvalg.
Mit håb er, at udvalget kan fortsætte med samme typer tiltag og en hel masse flere i de kommende år!
Så tak til jer alle for jeres store engagement i B&U-udvalget, uden jer ville det være svært.
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Danseudvalget
v/Anne Kathrine Clausen
I Danseudvalget fik vi en fantastisk start på 2020 med ikke mindre end 70 deltagere på Inspirationskursus på Snoghøj sammen med 20 kursister på spillemandskurset samme sted.
Den sidste aften på kurset gav kursusleder gennem de sidste 29 år, Per Sørensen, stafetten
som kursusleder videre til Jan Kirk Todsen.
Men mørke skyer trængte hurtigt ind over landet; snart var vi alle ”lukket inde – væk fra vores normale sociale liv” - sendt på hjemmearbejdsplads – og adskillige restriktioner skulle hjælpe os til at passe på hinanden i den mørke Corona-tid.
I marts måned stoppede al fysisk dans i foreninger og på landsplan. Hver gang vi nærmede os en lempelse
af forsamlingsforbuddet, så det blev muligt atter at samles til dans – ja, så blev det alligevel ikke ændret.
Disse restriktioner/forsamlingsforbud har betydet, at alle landsforeningens dansekurser i 2020 desværre
måtte udsættes til lysere tider. Her i slutningen af februar måned 2021 er det stadig forbudt at forsamles
mere end 5 personer, hvilket gør enhver form for kurser umuligt, medmindre de kan afholdes online.
I danseudvalget har vi absolut ikke lukket ned, vi forbereder således en opdatering af fagbeskrivelse og regelsæt for instruktørkurset, som også i 2021 er aflyst.
Aflysningen i 2021 skal ses i lyset af, at vi i november 2020 skulle beslutte om vi ville være på Nørgaards
Højskole i år, hvilket vi gerne ville være, der var bare et lille økonomisk aspekt i dette; når Folkedans Danmark sammen med Spillemandskredsen afholder kursus på Højskolen, er det ikke muligt at opnå økonomisk
kompensation, hvis kurset ikke gennemføres. Er det Højskolen, som afholder kurset, er det muligt for skolen at søge økonomisk kompensation i forbindelse med aflysning.
I samarbejde med Spillemandskredsen har Folkedans Danmark besluttet, at det i 2021 er Højskolen, som
står for alt omkring kurset: ”Folkedans, Spillemandsmusik og Sommerhøjskole”.
Lige nu arbejdes med at hjælpe foreninger i gang med online dans, foreningsvis og hver for sig. Der afholdes et webinar om, hvilke tekniske muligheder der findes/kan benyttes til projektet - og derefter følger et
webinar om, hvordan man som danseinstruktør og spillemand kan forberede 30-45 minutters fælles dans i
hver sin ”stue”.
Et andet vigtigt projekt er at få efteruddannelses- og inspirationskurset i Høng i gang igen i sensommeren
2021, hvor vi forhåbentligt igen må danse mange sammen i et lokale.
Du vil kunne se mere om kurserne på Folkedans Danmarks hjemmeside – eller på Facebook.
Der har siden august 2020 været oprettet en Facebook gruppe for aktive instruktører – du kan ansøge om
at blive optaget i denne gruppe. Kriterierne for optagelse er: at du er aktiv instruktør i en FD-forening – og
at du oplyser, hvilken forening, du er instruktør i.
Er der et danserelateret kursus, du synes, du savner – så send mig en mail med lidt beskrivelse, så tager vi
det op i udvalget.
Vi glæder os rigtig meget til at kunne afvikle kurser igen sammen med jer….
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Dragtudvalget
v/Anna-Margrethe Jonsson
2020 startede med forventninger til de aktiviteter som lå forude, og tilmeldingerne til efteruddannelsen i februar løb ind, og vi glædede os til at blive klogere på amagersyninger,
som var temaet denne gang.
Først i marts blev Danmark lukket ned, og hvad der ellers var planlagt som FAG-dag,
landsstævne, dragtuddannelse m.m. blev aflyst. Man kan sige at årets aktiviteter blev sat
på ”vågeblus”.
I denne mærkelige tid har det været fantastisk at opleve, hvor mange der har benyttet sig af hjemmesiden
folkedragt.dk, som har haft knapt 43.000 besøgende i 2020.
Udvalget har fået 32 henvendelser i dragtspørgsmål. Dejligt at så mange stiller spørgsmål.
Udvalgets deltagelse i dragt- og tekstilpuljens årsmøde i september, hvor et udvalgsmedlem skulle have
haft et indlæg om mandstøj fra 1750-1870 set ud fra skifteregistreringer og bevaret tøj, blev desværre også
aflyst få dage inden afholdelsen. Vi ser frem til, at det bliver afholdt september 2021.
Der er igen tilgået dele til studiesamlingen, disse er desværre ikke fotograferet og
registreret endnu, men vi forventer, at det bliver gjort senere i 2021.
Lisbeth Green, leder af salgsafdelingen, har meddelt at hun stopper pr.
31.12.2021. Der arbejdes med at finde en afløser og et egnet lagerlokale. Lisbeth
har lovet, at hun stadig vil deltage aktivt i udvalgets arbejde, hvilket vi sætter stor pris på. Så en
stor tak til Lisbeth for en fantastisk indsats i rigtig
mange år.

Konkurrenceudvalget
v/Poul Erik Rasmussen
Det er ikke så nemt at skulle skrive en beretning fra konkurrenceudvalget for 2020, når
de konkurrencer og andre aktiviteter, der var planlagt i løbet af året, så blev lukket ned
på grund af Coronaen.
Det var regionskonkurrencerne, der blev aflyst. B&U-konkurrencerne ved børnestævnerne i Jylland og på Sjælland blev også aflyst.
Konkurrenceudvalget havde planlagt en workshop i april for instruktører og andre interesserede om hvordan vi kunne få flere til at deltage i regionskonkurrencerne, for vi må indrømme, at det ikke går særlig godt
med deltagelsen. Vi var sikre på, at vi ved disse workshops, én i Jylland og én på Sjælland, kunne få nye
ideer frem til, hvordan disse konkurrencer kunne afvikles. Vi tror, der er mange ting, der ville kunne være
med til at forny konkurrencerne, så danserne ville deltage. Det kunne være dansene, afviklingen af konkurrencen eller holddans. Pga. Coronaen blev det ikke muligt at afholde workshops. Vi prøvede igen i oktober,
men igen måtte vi aflyse, så nu håber vi, at vi kan afholde det i weekenden 11.-12. september 2021.
Det var heller ikke muligt at holde Dommerkursus i 2020, men det håber vi så vi kan i 2021.
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Vores Tips & Ideer kurser rundt om i regionerne måtte vi også aflyse i efteråret, men det er planlagt til at
være der igen i 2021.
Til slut vil jeg takke Trine Jordan Andersen og Lene Haslund for deres arbejde i konkurrenceudvalget og tak
til alle andre som har hjulpet til med arbejdet omkring konkurrence, finde lokaler til kurser og arrangementer, og tak til Rikke Rasmussen for at lægge på Facebook så hurtigt, når der er noget til opslag.

PR-udvalget
v/Poul Erik Rasmussen
Det har været et 2020 med store udfordringer for FD og PR-udvalget, som jo kort ind i
året blev lukket ned pga. Corona. Det har været et kæmpe arbejde for sekretariatet at
holde kontakt og modet oppe hos vores medlemmer, men her har Dorthe gjort et stort
arbejde og så blev Anita 1. juni også ansat på sekretariatet. Det har været rigtig godt, så
Dorthe kunne koncentrere sig mere om sit arbejde som foreningskonsulent og Anita om
PR og meget andet.
Hun stod for arbejdet, da vi fik lavet en ny hjemmeside, som jeg synes, der er stor tilfredshed med. Det er
et stort arbejde og der er rigtig mange ting, der skal tages stilling til med opbygningen og få det flyttet med
over fra den gamle hjemmeside og frasorteret det, som ikke skulle bruges, og der kommer da også stadig
nogle opfølgninger til den.
I PR-udvalget er der også et par medlemmer, som har indsigt i hjemmesider og hvad der skulle være i de
forskellige punkter på hjemmesiden, så tak for jeres hjælp.
PR-arbejdet er jo noget, der hele tiden udvikler sig, særligt i denne tid, så derfor har vi det sidste års tid arbejdet meget med at få lavet en PR-strategiplan for fastholdelse af medlemmer, med intern kommunikation, med foreningsudvikling, med ekstern kommunikation og for at få udbredt kendskabet til folkedans.
Dette og meget mere arbejder vi videre på. Det er et stort arbejde, da vi jo endnu ikke helt ved, hvordan
det bliver, når vi bliver sluttet sammen i DD, men vi arbejder meget videre med det i 2021.
Det har jo så resulteret i en ny hjemmeside og den sidste del af året, grundet den svære tid uden dans, at
Dorthe og Anita udsender 14-dages informationer og kommer med gode ideer til, hvad man kan foretage
sig i foreningerne uden dans og samvær. Tak for jeres store arbejde.
Jeg vil også sige tak for jeres meget engagerede arbejde til hele PR-udvalget, som er: Dorthe Topp Larsen,
Anita B. Faros, Peter Skouenborg, Bent Hansen, Ane Storm Smedegaard og Rikke Rasmussen og Christina
Jønson, som har været en del med også
Og tak til Styrelsen for samarbejdet og input.
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Økonomiudvalget (del af Administrationsudvalget)
v/Bent Hansen
2020 har været et forunderligt og mærkeligt år. På den ene side kan vi præsentere et
regnskab med en positiv bundlinje på kr. 59.193, hvor vi havde budgetteret et underskud. Og det er godt.
På den anden side reflekterer regnskabet, at vi ikke har gennemført adskillige aktiviteter
pga. Corona. Og det er skidt for folkedansen.
Vi håber at 2021 vil bringe normaliteten tilbage.
I løbet af 2020 har vi skiftet regnskabssystem fra Maconomy til Business Central. Konverteringen gik rigtig
fint, og på trods af manglende uddannelse (Corona igen), har vi fået den nødvendige hjælp fra DIF. Det er
godt at vide, at vi er fremtidssikret med et ”up to date” regnskabssystem, som vi i øvrigt fortsat skal arbejde
med efter sammenlægningen i Dans Danmark.
En stor tak til Dorthe for arbejdet med at bogføre, rapportere m.m., svare på henvendelser, og hjælp omkring Business Central.

Arkivudvalget
v/Anne Grete Hansen
Som i så mange andre sammenhænge har Coronaen også sat sine begrænsninger i arkivudvalgets antal af arbejdsdage. Vi nåede dog et par stykker inden landet lukkede ned i
foråret og igen et par stykker, da vi igen måtte mødes i efteråret.
Vi glæder os over, at der med en ekstra ansat på Sekretariatet er bedre tid til at hjælpe
os med de mere tekniske opgaver i registreringen.
Der er fortsat områder i arkivmaterialet, hvor der er en del arbejde med sortering af dubletter og materiale,
som ikke er relevant at gemme i vores arkiv.
Vi har desuden fået en masse digitalt materiale retur fra Spillemandskredsens arkiv, som har hjulpet os med
at digitalisere musik og film. Meget af dette har også stor interesse for spillemændenes arkiv.
Scanningen af de gamle årgange af Hjemstavnsliv skrider fortsat frem, men vi bliver ikke færdige lige med
det samme.
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Sekretariatet
v/Jan Kirk Todsen
Det var den rigtige beslutning at ansætte en ekstra medarbejder på sekretariatet. Det
sidste års mange opgaver har vist at det er meget mere fleksibelt med to medarbejdere,
men også at vi ville have været nødt til at nedprioritere mange vigtige opgaver, hvis Styrelsen eller andre frivillige skulle have klaret opgaverne. Det vi har fået ud af ansættelsen
er præcis det vi ønskede. Vi ønskede en medarbejder, der kunne overtage en del af de
administrative opgaver, så Dorthe kan være mere konsulent. Dorthe har nået at gennemføre flere forløb
ude i nogle foreninger. Samtidig er Dorthe blevet koblet på vores strategiske arbejde med de andre danseforbund.
Anita er ved at blive oplært og overtager mere og mere, men helt fra starten har hun også fået sine egne
projekter og opgaver. Det er blandt andet den nye hjemmeside og mange flere opdateringer på hjemmesiden og facebook.
En vigtig opgave på selve sekretariatet lige nu er at få ryddet op og moderniseret en lille smule, så vi har mulighed for at tilbyde både flere arbejdspladser, men også opbevaring af de andre forbunds materialer, så
vi kan opsige nogle af de andre lokaliteter de forskellige forbund har i
dag. Dette arbejde skrider også stille og roligt fremad
Igen i år har vi kunnet holde vores vedligeholdelsesomkostninger på sekretariatet nede på et minimum. Den eneste udgift har faktisk været til
en elektriker. Elværket kom for at skifte elmåleren, men det kunne ikke
lade sig gøre fordi der sad en styreboks til fjernvarmen i vejen. Nu er det hele bragt i orden.

Medlemsbladet Trin & Toner
v/redaktør Dorthe Topp Larsen
Trin&Toner er som bekendt medlemsblad for både Folkedans Danmark og Spillemandskredsen.
Vi er stolte over, at vi er lykkedes med at kunne udgive bladet hver eneste gang, selvom
vi har levet i en Corona-tid. Det er kun lykkedes, fordi medlemmerne har været utroligt
gode til – trods det faktum, at der ikke er foregået ret meget rundt omkring – at indsende læseværdige indlæg. Tusinde tak for det!
Vi har helt klart mærket, at netop i denne tid har bladet fået en særlig betydning, som noget der er bekendt
og trygt, og som fortæller os alle, at vi er en del af noget større.
Bladet er i det forgangne år tydeligvis blevet et vægtigt organ i vores interne kommunikation. Særligt vil jeg
nævne informationen om vores vej hen mod det nye forbund, Dans Danmark.
Derudover får vi ofte ros, fra både indland og udland, for de fantastiske danseartikler, vi kan udgive, takket
være vores engagerede skribenter.
Herligt har været at se indlæg om de aktiviteter, som HAR været mulige i en tid, hvor man har været nødt
til ikke bare at tænke kreativt, men også til at sætte sig ind i alle mulige regler og restriktioner.
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Naturligvis håber vi på alles opbakning til bladet fremover, med gode, aktuelle, historiske, sørgelige, mærkelige, fantastiske, spændende indlæg og husk, at jeg bliver super glad, når I husker at få taget nogle gode
billeder rundt omkring, som jeg må bruge i bladet sammen med jeres indlæg. Det betyder virkelig meget.
Tak for dette bladår.

Efteruddannelseskursus Dragt
v/Inge Sølling
Efteruddannelseskurset fandt i 2020 sted i perioden 13.2.–16.2.2020, som vanligt på
Brenderup Højskole på Nordvestfyn.
Årets emne var Amagersyninger.
Kurset var tilrettelagt og gennemført af Laila Glienke, som er uddannet tekstilformidler,
og som tidligere har undervist på Landsforeningens efteruddannelseskurser.
Udover undervisningen, som strækker sig over 21 timer, blev der afholdt foredrag, hvor undertegnede fortalte om Amagers særlige kultur og skikke. Desuden blev fremvist film, som omhandlede Amagernes specielle dragtkultur.
Det var 12. gang, kurset blev afholdt på Brenderup Højskole, hvor Folkedans Danmarks efteruddannelseskursus bliver behandlet som en kær gæst af huset.
Kurset havde 17 deltagere, hvilket var tilfredsstillende set ud fra højskolens kapacitet.
På efteruddannelsen behandles emner, som kræver en vist forkundskab til dragtsyningen, men som ikke
har været med i grunduddannelsens timeplan.
Efteruddannelseskurserne er en førsteklasses mulighed for at udvide kendskabet til dragterne og samtidig
bevare det netværk som grunduddannelsen skaber.
Det er derfor af stor vigtighed, at der fortsat afholdes efteruddannelseskurser, hvis kvaliteten af dragterne
fortsat skal være af høj standard.
Jeg vil derfor opfordre såvel regioner som foreninger til at støtte op omkring de personer, som ønsker at
komme på efteruddannelseskurserne.
Det er mit håb og ønske, at dragtuddannelserne fremover vil blive prioriteret af Landsforeningen, og at
også medlemmerne vil støtte op, således at det arbejde, der i mere end 50 år har været forestået af dragtudvalget, og som har høstet anerkendelse og beundring også af andre ude fra miljøet, ikke spildes og ødelægges i Landsforeningen.
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Nordlek
v/Egon Agerskov, medlem af Nordlekstyrelsen

2020 vil også for Nordlek blive husket som året for Coronaepidemien, men desuden som
100-året for det første nordiske folkedansestævne i Stockholm i 1920. Det sidste skulle
have været markeret med en jubilæumsudstilling ved BARNLEK 2020 i Mölnlycke og
NORDLEK 2021 i Finland, men det gik jo ikke som planlagt.
Sidste gang vi i styrelsen har set hinanden fysisk, var i januar måned ved det ordinært styrelsesmøde i
Malmø, og Coronaepidemien har jo ud over dette gjort at alle planlagte aktiviteter blev ændret.
I april måtte arrangørerne af BARNLEK 2020, som skulle være afholdt 15.–20.
juli i Mölnlycke, meddele at myndighederne havde nedlagt forbud mod stævnet, og det blev derfor udsat til 2023.
I maj skulle der have været ordinært rådsmøde og præsentation af NORDLEK
2021 i Tammerfors i Finland. Stævnepræsentation og møder i de stående udvalg blev holdt som videokonferencer og Rådsmødet blev udsat til 3. oktober som fysisk møde i Finland. Det viste sig siden, at dette heller ikke kunne lade sig gøre, så rådsmødet blev for første gang nogen sinde holdt som en videokonference.
Det fungerede faktisk udmærket og i mødet deltog repræsentanter for 13 medlemsorganisationer, udvalgsog styrelsesmedlemmer og repræsentanter for NORDLEK 2021. I alt ca. 30 personer. Et af punkterne på
dagsordenen var økonomien, og her blev det besluttet at medlemskontingentet skulle stige fra 1,00 til 1,10
SKR. pr. medlem, for medlemsorganisationer med over 1500 medlemmer.
Et andet punkt var valg til Nordlekstyrelsen. Her er reglerne lidt anderledes end vi kender dem fra Danmark,
da alle 5 styrelsesmedlemmer er på valg samtidig. Alle fem medlemmer blev genvalgt, så undertegnede repræsenterer stadig de 3 danske medlemmer som er Folkedans Danmark, Spillemandskredsen og DGI, samt
de 3 medlemmer fra selvstyreområderne som er Slaid Ring fra Færøerne og N.A.I.P og Ilulissat Kalattuuat
91 fra Grønland.
I november måned måtte stævneudvalget for NORDLEK 2021 i Tammerfors så se i øjnene, at stævnet nok
ikke kunne gennemføres som planlagt, og foreslog at flytte stævnet til 2026, og så afholde det sammen
med BARNLEK 2026. Styrelsen har accepteret denne afgørelse, men den skal også godkendes på rådsmødet
i maj 2021. Det vil sige at forhåbentlig bliver de næste stævner NORDLEK 2024 i Norge, og her siger rygterne at det sandsynligvis bliver i Sydnorge, NORDLEK 2026 i Finland og NORDLEK 2027 i Danmark.
For Nordlekstyrelsens vedkommende har året været præget af hurtige beslutninger, ændringer af planerne,
men også af optimisme. Vi er også overbevist om at møder på nettet bliver en større del af vores mødeaktivitet i fremtiden, men de fysiske møder er uundværlige for at vores organisation.
Styrelsen arbejder stadig med at gøre Nordlek mere projektorienteret, så vi af den vej kan skaffe midler til
det fremtidige arbejde, men en hindring er at Nordlek ikke har noget sekretariat i øjeblikket. Der er i løbet
af året blevet arbejdet med at finde en evt. samarbejdspartner om dette.
Selve foreningen Nordlek havde ved sidste opgørelse 20 medlemsorganisationer, der repræsenterer ca.
60.000 medlemmer. For Danmarks vedkommende har vi 3 medlemsorganisationer samt 3 i de selvstyrende
områder. 1 på Færøerne og 2 i Grønland.
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Region Nordjylland
v/Kurt Christensen
Det er en kort beretning for året 2020.
Vi nåede i 2020 2 arrangementer inden Danmark lukket ned, baldanse og kyndelmisse. Alt andet blev aflyst.
Søndag den 1. november lavede vi en tur til Egholm, hvor vi skulle se den nye attraktion der er lavet der. Der var arrangeret en lokal guide til at fortæller om øen. Da der
kom nye restriktioner, blev arrangementet aflyst.
Landsstævne 2022 har regionen og Møllekvadrillen. Vi har været ude se hvor landsstævnet kan være. Frejas
område er et godt sted, der er plads til camping og badefaciliteter i klubhuset. Stævnekontoret kan være
det samme sted. Hallen ligger ved klubhuset. Vesterkærskolen kan bruges som skolelogi og der er god plads
til B&U-aktiviteter og det er lige ved siden af hallen og camping.
Parkering af bilerne bliver ved væddeløbsbanen, som også er ved dette område.

Spillemandskredsen, Region Nord
v/Erik Vognsen Nielsen
Året 2020, blev et aldeles anderledes år for alle - også for Region Nords Spillemandskreds. Coronaen satte
sig eftertrykkeligt på dagsordenen, og lagde sin dæmper på alt, også på vore aktiviteter.
Orkesterets 14 medlemmer startede op med sammenspil den 3. januar. Den 14. februar var der valg til Regionsstyrelsen med genvalg til alle, der var på valg, inkl. revisor.
Den 1. februar spillede vi til Legestue ved Kyndelmissefesten i Kulturhuset, Sæby og den 28. februar spillede
vi sammen med Fladstrandspillemændene i Maskinhallen, Frederikshavn.
I marts blev vort sammenspil på Vestergården fuldstændig aflyst på grund af Coronaen, men vi var heldige
at kunne genoptage sammenspillet efter sommerpausen, dog nu i Ridemandsmølle. Det fungerede fint med
afspritning og passende afstand, frem til slutningen af oktober. Herefter blev alt jo lukket ned, inkl. vores
dejlige musikfællesskab.
De øvrige spillemænd, der spiller rundt om i Regionen, har ligeledes ligget mere eller mindre underdrejede,
idet der jo heller ikke har været gang i folkedansen.
Region Nords Spillemandskreds venter nu bare på, at alle bliver vaccinerede, så vi dermed igen kan mødes
og genoptage vores dejlige spillemandsmusik til glæde for både folkedanserne og ikke mindst os selv.

Beretninger 2020

Side 13 af 18

Region Midtjylland
v/Erling Jakobsen

Så er der atter gået et år og vi skal se tilbage på 2020, som i alle henseender var et mærkeligt år.
Det kan siges med 3 ord det der er sket i Region Midtjylland, medlemsmøde, kursus og
Covid19.
Vi startede op med medlemsmødet i Horsens i januar i håb om at vi skulle til Landsstævne i Horsens, det
var et medlemsmøde med meget få deltagere, der var en god dialog og snak og valg til regionsbestyrelsen
med genvalg til alle.
Det var meningen at Dorthe fra sekretariatet skulle komme og fortælle om de nye tiltag i Folkedans Danmark, men hun måtte melde fra pga. af sygdom, i stedet fik vi Niels Bøje fra stævneudvalget til at fortælle
om Landsstævnet.
I februar var der kursus i Them Kulturhus med Ragna Tang danse med Lars Provstgaard, Betina Mørup Ahlers og Anders Løager, hvor der var en rigtig god tilslutning og der kom mange gode historier og anekdoter
om Ragna Tang, som Lars havde fulgt op igennem hans barndom.
August måned bød på Covid19 møde med Jan Kirk Todsen i Trepas hallen i Viborg med 75 deltagere, det er
første gang hvor der har været et møde i regionen med så mange deltagere, der var kun 2 foreninger fra
regionen som ikke deltog, ellers var alle repræsenteret.

Region Syddanmark
v/Kaj Friis
Året 2020 blev et meget mærkeligt år på grund af Coronaen. Årets gennemgående
tema blev: AFLYSNING. Det begyndte ellers så godt.
Medlems– og valgmødet blev afholdt den 25. januar i Flensborg, hvor vi gæstede
Sydslesvigske Folkedansere. Mødet blev krydret med en byvandring og romsmagning.
Der var genvalg af Kaj Friis, Hans Ole Andersen og Hans Peter Rose. Der blev desværre ikke valgt nogen suppleant.
På et senere bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kaj Friis som formand, Hans Peter Rose
som næstformand, Edit H. Rose som kasserer, Hans Ole Andersen som sekretær, Peter Skouenborg som
menigt medlem og Anne–Grete Jensen som repræsentant for musikudvalget.
15. februar var der Thyregodtræf for dansere og spillemænd.
Så blev landet lukket ned, og alle aktiviteter blev lukket ned. Det gjaldt alle danseaktiviteter, kurser, stævner, legestuer osv.
Der afholdt 2 orienteringsmøder om Coronaforholdsregler under ledelse af Jan Kirk Todsen. Grundet landsdelens udstrækning blev der afholdt et møde i den sydlige del den 24. august med 43 deltagere og et i den
nordlige del den 25. med 68 deltagere.
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I årets løb blev der afholdt 2 bestyrelsesmøder og 1 regionsrådsmøde. De fleste udvalgsmøder afholdes
som telefonmøder, herunder tilrettelæggelse af Fanøstævnet.
Der blev afholdt 2 møder mellem Styrelsen og regionsformænd, hvor det ene var som videomøde.
Jeg vil slutte med at sige tak til de øvrige i Regionsbestyrelsen og til alle udvalgsmedlemmer, samt Christian
Jensen som ad hoc for Skamlingsarrangementet. Alle gør et kæmpestort arbejde for at få alt til at fungere,
og det er ikke altid lige let, specielt ikke når man må aflyse.
Ligeledes vil jeg takke medlemsforeningerne for godt samarbejde. Tak til de foreninger vi har haft som samarbejdspartnere til forskellige arrangementer. Tak til instruktører og spillemænd. Også tak til FD for samarbejdet i 2020.

Region Sjælland
v/Hanne Troen
Året 2020 har været et anderledes år for alle. Det startede fint med regionens Medlems- og valgmøde.
Medlems- og valgmødet i Greve
Dansk folkedans i Fremtiden
I år ville vi gerne have synspunkter på Dans Folkedans i Fremtiden. Vi fik indlæg fra Vill Plesner, der gentog
sit indlæg fra årsmødet. Vill mener, at nye yngre medlemmer ikke kan forventes at ville deltage i de nuværende folkedanseforeninger, men skal nås gennem andre arrangementer.
Vi fik også et indlæg fra Julian Sveijgaard Jørgensen, der er en af ophavsmændene til Nordisk Dans, der er
startet på Vartov i København. Nordisk dans har formået at få unge studerende til at deltage i folkedans.
Nordisk Dans har nu spredt sig til andre universitetsbyer. Meldingen fra Julian er, at der skal inviteres til fest
og gives undervisning i dans, men også være ret frie rammer for udfoldelse.
Julian Sveijgaard Jørgensen var meget interesseret i et samarbejde med FD.
Det var dejligt at høre, at der er håb for folkedansen i Danmark.
Valgmødet
Hanne Troen og Solveig Christiansen blev genvalgt. Der kom ikke nye medlemmer til regionsbestyrelsen.
Der var 17 fremmødte.
Nordisk Dans
Til slut fik vi demonstreret hvordan en aften hos Nordisk Dans foregår. Julian og Mads Kjøller-Henningsen
sørgede for musik og instruktion.
Nytårslegestue i Greve
Det var derefter muligt at deltage i Greve Folkedanseres Nytårslegestue.
Erfaringerne fra de sidste 2 års medlems- og valgmøder er, at ideen med at lægge mødet hos en forening,
der afholder et bal efterfølgende, har ikke givet flere deltagere til medlems- og valgmødet. Så i 2021 har vi
tænkt, at medlems- og valgmødet lægges for sig selv.
Bestyrelsen konstituerede sig. Bestyrelsens poster blev fordelt således:
Hanne Troen - formand
Susanne Klim – næstformand
Solveig Christiansen – sekretær
Kurt Rasmussen – kasserer
Michael S. Petersen, repræsentant for Spillemandskredsen
Bestyrelsen har i 2020 afholdt 4 møder. Arbejdet i bestyrelsen går rigtig godt. Bestyrelsen har deltaget i
FD’s årsmøde. Formanden har deltaget i møder med Styrelsen.
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Foruden bestyrelsen deltager følgende i regionsmøderne:
Susanne Eilertsen Daugaard som webmaster
Carsten Daugaard som regionens danseleder
Lone Nielsen som formand for Dragtudvalget
Poul Erik Rasmussen som formand for B&U udvalget

CORONA
Men derefter blev alt lukket ned og AFLYST på grund af Coronaepidemien.
Der opstod nye samværsformer som hjemmebal, spil udenfor plejehjem og meget andet. Måske har I deltaget i nogle af de kreative påfund.
Efter et forår og sommer uden folkedans, så det ud til at der var styr på Coronaen, og vi begyndte at nære
håb om, at vi igen kunne mødes til dans.
Foreningerne blev indkaldt til møder i regionen, hvor Jan Kirk Todsen mødte frem og opfordrede til at begynde at danse folkedans igen efter sommerferien. Han forklarede grundigt, hvordan det kunne foregå
samtidig med, at vi passede på ikke at blive smittet med Corona.
Der var rigtig god tilslutning til mødet og mange foreninger startede forsigtigt op. Flere foreninger fortalte
om deres opstart og det blev til en fin artikel i Trin&Toner.
Vi måtte ændre Temadansen til et kursus og bal med pardanse i stedet for De Bornholmske danse, som vi
så har flyttet til 30. oktober 2021. Temadansen blev gennemført lige inden det igen blev svært.
De lave smittetal holdt ikke, så nye restriktioner gjorde, at mange foreninger måtte lukke ned endnu en
gang.
I region Sjælland og Hovedstaden måtte vi aflyse Tips og Ideer, selvom vi for en gangs skyld havde fået rigtig stor tilslutning til arrangementet.
Booking
Regionen har en bookingside og et bookinghold. Ideen er, at det altid skal være muligt at skaffe en folkedanseopvisning, spillemandsmusik og danseundervisning/fællesdans. Bookingsiden har derfor til formål at
supplere de lokale foreninger, der kan trække på bookingholdet, hvis de har brug for hjælp.
I 2020 har bookingholdet på trods af Coronaregler danset 1 enkelt opvisning på et plejehjem.
Der er stadig plads til dansere og musikere på bookingholdet, vi vil også gerne bruges mere.
Temadans pardans
Den 24. oktober blev afholdt temadag. Kurset i pardanse skulle give inspiration til mere spændende pardans, mens Coronaen hærger. Henrik Larsen var instruktør og Jesper Vinther og Christoffer Davies Mach
spillede til. Efter kursus var der stegt flæsk med persillesovs samt efterfølgende bal. Det blev et rigtigt godt
arrangement med god tilslutning med ca. 40 deltagere (max. tilladte) til kursus og/eller bal.
Musikudvalget, Børn og unge og Dragtudvalget
Alle øvedage og arrangementer er AFLYST på grund af Coronaen.
PR-udvalget og Hjemmesiden
Sekretariatet ved Anita B. Faros har opdateret FD’s hjemmeside inkl. Regions Sjællands hjemmeside. Susanne Eilertsen Daugaard, vores webmaster, samarbejder med Anita for at sikre en forsat rigtig god hjemmeside for region Sjælland.
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Status for dansemaraton
Fra KØST 2017 og Varde 2019 ligger nu 285 dansevideoer, der kan ses på www.folkemusikogdans.dk.
Videogruppen tænker pt. over, hvordan vi kan få optaget de resterende danse.
Støtte fra region Sjælland
Regionen har fortsat mulighed for at yde støtte til aktiviteter i området. Kontakt Regionsbestyrelsen.

Året 2020
Som sagt har året 2020 har været et anderledes år for alle.
Vi håber, at det trods alt har været muligt at mødes evt. over tlf. og net, at få lidt motion
f.eks. ved hjemmebal eller samling af grupper af på max. de tilladte antal
Vi håber, at I er sunde og raske og kan holde humøret oppe.
Vi håber alle, at Coronaepidemiens hærgen snart er ovre.

Region Hovedstaden
v/Leif Madsen

Nu her hvor året er ved at rinde ud vil jeg gerne komme med beretning over året der
gik.
Der har været afholdt medlemsmøde og valg i januar hvor bestyrelsen har konstitueret
sig således:
Leif Madsen, formand, Vill Plesner næstformand, Ole Larsen sekretær, John Jensen kasserer, Tage Gjessing
bestyrelsesmedlem, Kirsten W. Christensen bestyrelsesmedlem og Hans Jørgen Larsen suppleant.
Det er ikke året hvor ret meget har kunne gennemføres, vi forsøgte med tips og ideer i marts, men her kom
der lige pludselig nogle restriktioner i forbindelse med Covid19 som gjorde at vi ikke kunne gennemføre
det.
I forbindelse med at alt næsten blev lukket ned og vi igen skulle til at starte op i foreningsarbejdet, kom formanden Jan Kirk Todsen rundt i alle regioner for at orientere om hvordan vi kom videre med de restriktioner der nu var gældende, her var et godt fremmøde og god stemning.
Landsstævnet i Horsens blev også ramt, da vi igen ikke måtte samles så mange så vi fik ikke lejlighed for at
træne til det.
Vi har ikke ligget stille af den grund, regionen havde tilmeldt sig Kulturnatten i København, men arrangørerne vedr. kulturnatten 2020 valgte at aflyse. Også pardansen i november blev aflyst på grund af restriktioner
Der har også været afholdt møde med PR- / B&U-udvalget, hvor danseudvalget og seniorudvalget også var
til stede da vi skulle have de sidste ting på plads vedr. budget og arbejdsplan 2022.
Sidste møde med formænd fra regionerne blev afholdt i Odense på sekretariatet med styrelsen i februar
2020. Derudover har vi afholdt teams-møde hjemmefra 30-10-2020 referat af dette møde er sendt rundt til
foreningerne 13-11-2020.
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Der blev med nogen forsinkelse afholdt årsmøde for Folkedans Danmark, men det betød samtidig at frivilligseminaret blev aflyst.
Der er også arbejdet med et arrangement i Experimentarium, her afventer vi hvad der bliver tilbagemeldt,
Lone Schmidt har kontakten. Jeg vil gerne her sige tak til de foreninger der har tilkendegivet mulig støtte for
afholdelse af arrangementet.
Vi har fået mulighed for at lave 2 arrangementer i januar 2021, hvor der ligger en pulje fra Kulturministeriet
som søges via Anita på sekretariatet i Odense fælles for alle 5 regioner.
Den største udfordring ligger i at finde et centralt sted for en koncert/sang, hvis vi ikke vil betale 18-22.000
kr. i leje for en sal. Jeg prøver fortsat at finde et egnet lokale gerne med en scene til musikken, hvor vi kan
tilbyde vores medlemmer en oplevelse, nu de ikke kan mødes i dansen.
Dansens Dag på Frilandsmuseet 2020 blev aflyst grundet de restriktioner der havde ligget, hvor der ikke
havde været mulighed for at træne og mødes.
Smutten’s arbejde har der heller ikke været meget af, her har det også været aflyst grundet forsamlingsforbud.
PR- / BU- og danseudvalget arbejdede på at afholde et nordisk dansestævne. Her måtte vi også træde et
trin tilbage grundet Covid19 restriktioner, men der arbejdes videre med ideen.
Region Hovedstaden afholdt spillemandskursus og legestue i februar 2020, også dette fortsætter vi med i
2021, så allerede nu kan I sige til jeres spillefolk at datoen er 6. marts, invitation sendes når vi har bekræftelse på lokale.
Der var igen i år tilbud om at have fælles kørsel i Bus til årsmødet, men af samme grund som tidligere omtalt Covid19 blev det ændret til kørsel i private biler tak til dem der stillede biler til rådighed.
Landsstævnet i 2021 afventer vi den endelige aftale falder på plads, foreningerne står klar.
Skulle der være foreninger som sidder med et spændende tiltag, men ikke lige har økonomien, så kontakt
jeres Region, så kan vi måske fælles få arrangementet op at køre.
Må jeg komme med en opfordring til alle foreningerne om at indsende deres arrangementer så vi kan få
dem med i aktivitetslisten, så kan vi måske undgå at der laves for mange arrangementer samme dag eller
der måske kan flyttes rundt til gavn for alle.
En tak til bestyrelsen og udvalg for det store arbejdet i hver især har lavet i 2020.
Med ønsket om et bredere samarbejde foreningerne og regionen imellem vil jeg ønske jer alle et godt
danseår i 2021.
Vi har den største forhåbning til at tingende falder på plads og vi alle kan begynde at danse igen.
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