Folkedans Danmarks Årsmøde 26. juni 2021

REFERAT
Formanden for Folkedans Danmark, Jan Kirk Todsen, bød velkommen til de fremmødte delegerede og specielt til
æresmedlem Gitte Nødskov, den danske repræsentant i Nordlek-styrelsen Egon Agerskov samt Ingolf Ryom-Nielsen og Arne Møller fra Spillemandskredsen.
Herefter mindedes forsamlingen de personer i folkedansens verden, som var gået bort i årets løb. Heriblandt
nævntes specielt landsforeningens tidligere formand Niels Winberg Clausen samt æresmedlem Jørn Heltoft.
Herefter gik man over til dagsordenen.

1. Valg af dirigent
Styrelsen foreslog Hans Skou, som blev valgt.

2. Valg af referent
Styrelsen foreslog Lone Schmidt, som blev valgt.
Den oprindelige tidsplan for mødet indenfor vedtægternes rammer skulle have været afholdt den 17. april. Udsættelsen af mødet har været annonceret i marts/april-nr. af Trin & Toner, hvilket efter dirigentens opfattelse var
rettidigt.
Som stemmetællere valgtes Birthe Madsen og Erik Jønsson.
Som ”løbende mikrofon” valgtes Hans Peter Rose og Hans Ole Andersen.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at der i Årsmødets dagsordens pkt. 6 er anført ”Aktivitetsplan” - i vedtægterne
kaldes den en ”Arbejdsplan”. Dette har dog ikke nogen betydning for Årsmødets gennemførelse.
Dirigenten oplyste, at der var 65 stemmeberettigede delegerede til stede, repræsenterende 1.828 medlemmer,
svarende til 60,57% af medlemmerne.

3. Fremlæggelse af styrelsens beretning om FD's virksomhed i det forløbne år v/Jan Kirk Todsen
Vi har lige i forbindelse med starten af årsmødet mindet Jørn Heltoft. Jørn sov stille ind den 16. maj. Ganske få
dage før, nemlig den 10. maj, havde Jørn kontakt til Dorthe på sekretariatet. Han fulgte med til det sidste, og han
bad om, at der ville blive overrakt en hilsen fra ham til alle årsmødedeltagere. Denne hilsen vil jeg hermed gerne
overbringe til jer.
Vi oplever, at mange folkedansere er som Jørn, de følger med, og er interesserede i hvad der sker. Det gælder
både dem, der ikke kan danse mere, men også i høj grad i det år der er gået. Da vi sidste år havde flyttet årsmødet
to gange, før vi kunne afholde det i september, havde vi nok i vores stille sind tænkt, at
Coronaen ville være på et helt andet niveau i den kommende sæson. Det viste sig at være rigtigt, men hvor vi troede, det ville være bedre, viste det sig at være værre med mange flere restriktioner og mange flere krav og påbud.
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Sæson 20/21 vil nok mest blive husket, som den sæson hvor vi ikke dansede. Der har været så mange restriktioner, at det har været næsten umuligt at mødes og danse. Først da sæsonen var næsten slut, blev der lidt flere muligheder. Der har dog været en utrolig stor kreativitet ude i foreningerne. Nogle foreninger har mødtes og danset
udendørs, også selvom det nogle gange var småkoldt, og mange foreninger har mødtes til mange andre former
for arrangementer end lige dans. Der er en lang række foreninger, der har søgt og fået tilskud fra DIF og DGIs foreningspulje. Den har også ændret en smule karakter og virker også som en genopstartspulje. Det er dejligt at se,
at der er mange, der tænker kreativt og nye tanker og rækker ud efter de midler, der er mulighed for at få til
hjælp i foreningen. Der skal lyde en stor ros til både bestyrelser og medlemmer, fordi I har holdt fællesskaberne
ved lige i en svær tid. En vigtig opgave, som bestemt ikke skal underkendes i en tid, hvor vi næsten ikke har set
andre mennesker, og hvor alt har været lukket ned. De få mennesker vi så, når vi handlede eller fik vores Coronatest, de var gemt bag en maske, så vi kunne hverken se, om de smilte eller var sure. Heldigvis har mange af jer
dansere taget Facebook, Instagram og diverse andre sociale medier til jer, og der har været delt flittigt ud af alle
de gode idéer, der er ført ud i livet. Man bliver helt glad af at se den store opfindsomhed, der har været rundt om
i landet. Selv har vi bl.a. deltaget i dans via Teams eller Zoom nogle gange. Hvordan udviklingen med Corona bliver, det kan vi ikke vide på nuværende tidspunkt, men jeg håber, vi får så meget bugt med sygdommen, at det
bliver meget nemmere at færdes og forsamles i fremtiden. Det trænger vi til, så vi kan komme ud og danse og
være sammen igen.
At der er behov for at danse sammen igen kan tydeligt ses ved den store tilmelding, der er til de få arrangementer, der er i støbeskeen lige nu. Det er FolkCamp, der er et B&U arrangement i hele næste uge, som vi har støttet
de senere år. Det gælder Danse og Spillekursus, som Nørgaards Højskole i Bjerringbro har udbudt i den kommende uge. Det gælder Fanøtræf på Fanø, udbudt af Region Syd i uge 28 og det gælder Sensommertræf udbudt
af Stevns Folkedansere i uge 34.
Noget af det vi kan glæde os til i sommeren 2022 er landsstævnet Aalborg2022. Stævneudvalget er godt i gang.
Der er allerede planlagt en række danse, spille og B&U arrangementer. Der vil være udflugter og udstilling og meget mere. Indkvarteringen bliver lidt alternativ på den hyggelige måde, som sidst vi var i Nordjylland, men mere
om dette under informationer efter årsmødet. Jeg er utrolig glad for, at vi fik nedsat et godt og aktivt stævneudvalg. Hovedparterne af kræfterne kommer fra Møllekvadrillen, men der er også folk fordelt ud over resten af
Nordjylland, og så tre Sønderjyder, som bare elsker at lave landsstævner. De har i hvert fald alle været med før. Vi
glæder os meget til at tage imod jer alle i Aalborg, og vi kan allerede nu garantere, at det bliver hele turen derop,
eller ned, værd. Planlæg resten af ferien i Nordjylland, når I alligevel er der, det har vi allerede bildt Aalborg Kommune ind, at I gør. Vi håber at se alle folkedansere i Aalborg, da det er det første stævne siden Varde 2019, da
både landsstævnet i 2020 og NORDLEK i 2021 er blevet aflyst.
Henrik har lige fortalt om det store projekt som Folkedans for Fremtiden har startet. Et meget spændende og vigtigt projekt for fremtiden, hvor alle danse med tilhørende musik skal videooptages og gøres tilgængeligt for alle,
der har lyst til at bruge materialet. Folkedans Danmark er en tæt samarbejdspartner på projektet, og har også
støttet projektet med midler i opstartsfasen. Det er endnu ikke afgjort, om vi senere kan støtte med mere, men
det tager vi stilling til, efterhånden som projektet udvikler sig. Projektet har stort potentiale i sig selv, men det kan
få endnu større potentiale, hvis man f.eks. støtter op med undervisning i forskellige trin eller ture, og så kan bruge
de nye dansevideoer til at vise hvilke danse man nu kan danse, med det undervisningsniveau man er nået til. På
den måde kan man hele tiden bygge videre og lære mere.
Der er også lige startet et andet digitaliseringsprojekt op. Det er en digitalisering af alle de dragtmapper der er
udgivet, så de er meget mere tilgængelige for interesserede. Når man kan finde det hele digitalt, bliver det nemmere at danne sig et overblik over mulighederne inden for dragtsyning. Det er også meget nemmere at lave nye
dragtmapper, når der hverken af udgifter eller tidsforbrug i forhold til at få hele materialet trykt.
Jeg forventer mig meget af begge projekter, som bestemt viser at Folkedans Danmark og snart Dans Danmark er
med på noderne og tør tage de nye teknologier i brug.
Som det fremgår af dagsordenen til årsmødet, så fremlægger Styrelsen et forslag til ændring af vedtægterne. Vi
foreslår, at antallet af Styrelsesmedlemmer sættes op fra 7 til 9. Det kan jo virke sådan lidt underligt, når nu vi for
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få år siden satte antallet ned. Men der er en dybere mening med forslaget. Vi har de sidste par år brugt rigtigt meget tid på at få dannet en ny forening, Dans Danmark. Vi nærmer os kraftigt de afsluttende opgaver i den forbindelse. Én af de afsluttende opgaver er at stifte det nye forbund. Vi er af forhandlingens vej kommet rigtigt langt i
processen, men der mangler også en del endnu. Der er ting, det går meget nemt med at blive enige om, og så er
der selvfølgelig ting der tager længere tid. Der ligger også enkelte ting, der evt. kan blive svære at forhandle sig
frem til. Én af de ting man kan ty til, hvis man kører fuldstændigt fast i en forhandling, det er afstemning. Hvis vi
ikke kan forhandle os til et resultat, så kan vi stemme os til et resultat. Jeg tror ikke, der bliver mange punkter,
men f.eks. når den nye bestyrelse skal nedsættes, kunne det komme på tale. Da Sportsdanserne sidder 9 i deres
bestyrelse, ønsker vi at sidde det samme antal, så det ikke bliver sådan, at Sportsdanserne kan se en fordel i at få
alt til afstemning og dermed hver gang vinde afstemningen.
Men vi er som sagt langt, og det viser sig, som vi regnede med, at når først vi lærer hinanden at kende, så er der
mange steder, hvor vi ligner hinanden. F.eks. kunne man tidligere ikke deltage i arrangementer eller møder hos
Sportsdanserne uden at drikke Gammel Dansk, og sådan har det jo også været mange steder hos Folkedanserne.
Begge organisationer opererer med enkeltmedlemmer, kontingentfrie medlemmer, nye medlemmer til nedsat
pris og æresmedlemmer. Vi har begge børn, unge, voksne og seniorer. Vi har begge mange hyggedansere og få
konkurrencedansere. Træf, stævner, samlinger og kurser dækker ikke nødvendigvis over de samme typer aktiviteter i begge organisationer, men vi har en lang række arrangementer, der ligner hinanden. Vi brænder alle for dansen og glæder os til at få dannet den nye organisation, Dans Danmark, så vi kan udvikle foreningsdansen og foreningerne endnu mere.
Som I ved, har vi de senere år fået en stor del af vores støtte fra DIF som en støtte til strategisk arbejde i organisationen. Dette fortsætter fremadrettet. Vi har i øjeblikket indleveret vores strategier til endelig godkendelse. Vi ser
ud til at få lidt mere end sidste år, men vi er ikke helt tilfredse med beløbet, så der pågår en forhandling. Vi er i en
lidt speciel situation, hvad forhandlingerne angår. Der er på DIF’s årsmøde i sidste weekend blevet valgt en helt ny
bestyrelse i DIF. Der er tale om ny formand, ny næstformand og ikke mindre end 5 nye bestyrelsesmedlemmer.
Der er ingen tvivl om, at der sker forandringer. Jeg har snakket med flere af de valgte og hørt deres valgtaler. Jeg
tror, det bliver rigtigt godt for DIF. Jeg tror også, det bliver godt for os. Der er ingen tvivl om, at den nye danseorganisation har fået deres opmærksomhed. Jeg tror også, at den nye bestyrelse har respekt for det arbejde, der er
lavet, så jeg forventer ikke, at der bliver lagt væsentlig anden vægt på strategiaftalerne, end der er i øjeblikket,
men måske alligevel en lidt mere fremadsynet måde at se det på. Jeg tænker, det kan styrke vores muligheder for
at forhandle et lidt større beløb, at de nye medlemmer ikke er helt så låst i ”plejer”, som nogle af de gamle helt
tydeligt var.
Udvikling og styrkelse af både den nye organisation og de lokale foreninger er det, der har det fulde fokus i vores
strategiske aftale med DIF. Der er en lang række tiltag der skal føres ud i livet de kommende 4 år. Vi styrker bl.a.
de foreningsbesøg, som vi allerede nu laver i Folkedans Danmark, og disse vil blive bakket op af andre tiltag af lignende karakter. Vi vil arbejde på at få flere organisationer med i forbundet og dermed styrke hele forbundet og
give grobund for samarbejder ude lokalt. Vi har i dag 6 ansatte der sammen udfylder ca. 4 årsværk, dette vil vi
også have i fremtiden. Vi har to adresser, Idrættens Hus i Brøndby og vores Sekretariat i Odense, dette vil vi også
have i fremtiden. Alle de arrangementer vi har i dag, både i regionerne og i Styrelsen vil vi også have i fremtiden.
De aktivitetsplaner som regionerne lige har fået vedtaget på valgmøderne, vil der blive taget vare på af Folkedanseudvalget i det nye Dans Danmark. Jeg forestiller mig i øvrigt at Folkedanseudvalget vil samarbejde med de
samme personer i regionerne om den praktiske afvikling af arrangementerne. Så intet står stille, alle de ting, vi
planlægger nu, vil også foregå i fremtiden, og vi kører bare direkte videre i den nye organisation. Det samme gør
vores samarbejde med Spillemandskredsen.
Hvor vi i dag i Styrelsen både tager os af aktiviteterne og politikken, bliver det i det nye forbund delt op. Der bliver
en bestyrelse, som tager sig af det politiske og den overordnede prioritering af forbundets midler i forhold til den
politiske linje, med hensyntagen til de strategiske aftaler vi har med DIF. Bestyrelsen består af 7 personer og hvert
bestyrelsesmedlem vil have nogle specifikke afgrænsede arbejdsområder, som er kendt, allerede når man bliver
valgt. Dette skal sikre kompetente personer på alle poster, da det er synligt hele vejen igennem, hvad man skal
tage sig af som bestyrelsesmedlem.
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Aktiviteterne bliver varetaget af en række aktivitetsudvalg, ét for hver danseform. Hvert aktivitetsudvalg kan bestå af op til 7 personer. Det er aktivitetsudvalget, der skal tage sig af alt omkring dans og tilhørende traditioner.
Dette vil for en stor dels vedkommende ske ved at der nedsættes arbejdsgrupper, der tager sig af det enkelte arrangement, eller måske en arrangementsrække. Det kan også være enkeltpersoner der udfører forskellige ad hoc
opgaver for aktivitetsudvalget. Det kunne for eksempel være et stævneudvalg, der nedsættes til næste stævne i
2023, eller det kunne være en kursusleder, der tager sig af at ansætte instruktører og andre praktiske opgaver i
forbindelse med afviklingen af et kursus. Vores nuværende dragtudvalg vil også ligge som en arbejdsgruppe under
aktiviteten Folkedans.
Hvad skal aktivitetsudvalget så helt præcis arbejde med? Der skal arbejdes med alle de opgaver, som både regionerne og Styrelsen har arbejdet med i dag. Det vil sige, at udgangspunktet for Aktivitetsudvalget Folkedans er den
aktivitetsplan, der fremlægges her på årsmødet, som indeholder alle planlagte aktiviteter i hver af de fem regioner og aktiviteterne i Danse- B&U-, Dragt- og Konkurrenceudvalget. Det er en stor opgave at løse. Men man skal
huske to ting. For det første er det nye Folkedanseudvalg lige så stort som vores Styrelse er i dag, og de skal ikke
længere tage sig af den politiske del, som er en stor del af vores arbejde på nuværende tidspunkt. Desuden er der
mange mennesker rundt omkring, som plejer at tage sig af de forskellige arrangementer, og vi går ud fra, at de
alle har lyst til at fortsætte deres arrangementer, nu bare som arbejds- eller ad hoc grupper.
En af de opgaver som vores nuværende danseudvalg arbejder på, er en revidering af Danseinstruktøruddannelsen
på Bjerringbro. De nuværende fagbeskrivelser er så gamle, at tiden er løbet fra dem. Det et andet foreningsliv
man kommer ud og skal undervise i i dag, og der skal ofte undervises i helt andre sammenhænge end traditionelle
foreninger. Denne opgave skal man også klædes på til i løbet af uddannelsen. Samtidig er der også tænkt ind, at
det hele skal kunne rettes til i løbet af nogle år, så vi får én stor danseuddannelse. En uddannelse, hvor man på
tværs af alle danseformer kan undervises fælles i f.eks. pædagogik, psykologi, bevægelsesmønstre og stemmebrug. Men man bliver undervist specifikt i læsning af folkedanse og indlæring af springforttrin, Salsa eller Quick
step.
Der bliver et samarbejdsudvalg, der hverken har politiske eller økonomiske beføjelser, men skal fungere netop
med samarbejde. Udvalget skal sikre erfaringsudveksling mellem de forskellige aktivitetsudvalg og samarbejder på
tværs af udvalgene. Samtidig skal samarbejdsudvalget sikre forankring af bestyrelsens beslutninger ned i aktivitetsudvalgene, og at aktivitetsudvalgene har en stemme i bestyrelsen.
Samarbejdsudvalget kommer til at bestå af de to næstformænd og formændene for hvert aktivitetsudvalg.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, Aktivitetsudvalgene for 1 år og arbejds- og ad hoc grupper for en kortere
eller længere periode i forhold til aktivitetens omfang.
Lige nu arbejder vi på at få bygget en fælles kommunikationskanal op, så alle foreninger i begge forbund får
samme information samtidig. Dette vil forhåbentlig være på plads inden for ganske kort tid. Samtidig arbejder vi
på et nyt logo, og så snart det er på plads, vil der blive startet på en hjemmeside. Vi er ved at se på medlemsregistreringssystem og økonomiplaner. Vi er ved at rydde ekstra meget op på sekretariatet, så der kan sættes flere
skriveborde ind. Vi har styr på vedtægter og forretningsorden. Der er planlagt ekstraordinært årsmøde og stiftende generalforsamling. Der er stadig løbende møder mellem de to forbund og både Sportsdansernes ansatte,
Jan Donde og vores Dorthe er dybt involveret i arbejdet, for at sikre at der er fremdrift hele tiden, og at arbejdet
ikke står stille.
I forbindelse med overgangen til det nye forbund, har Folkedans Danmark en række midler, hovedsageligt erhvervet som følge af donationer, arv eller gaver. De fleste af disse midler har også nogle specifikke anvendelsesforpligtelser, til gavn for folkedansen eller dragtarbejdet. Disse midler har vi valgt at føre over i en lukket fondslignende
forening. Dette, mener vi, er den bedste måde at sikre, at midlerne bliver anvendt efter donatorernes ønsker. Foreningen får navnet Folkedans Danmark Fonden, og vil kun have de medlemmer, der sidder i bestyrelsen. Bestyrelsens opgave er at dele midler ud, til formål der lever op til de beskrivelser, der allerede i dag ligger for uddeling af
midlerne. Dette betyder, at foreningen ændrer karakter fra den driftsforening Folkedans Danmark er i dag, til at
være en pengetank, hvor vi sikrer, at pengene bliver brugt 100 % til de formål, de er givet til. Dette sikrer for eksempel uddannelserne til både Dragt- og Danseinstruktør. Det sikrer, at vi kan give støtte til gode projekter for
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folkedansen i fremtiden, og det sikrer, at vi kan belønne gode initiativer. Det er planen, at det er 4 af de nuværende Styrelsesmedlemmer, der skal sidde i den nye bestyrelse, så vi sikrer en sammenhæng og en viden i forhold
til midlernes anvendelse.
Når man fusionerer to organisationer, og det praktisk gøres ved at nedlægge de eksisterende og oprette en ny, så
er der nogle konsekvenser. De fleste af dem er af praktisk karakter, der er en lang række steder, hvor CVR- nummeret skal ændres, og en række steder hvor aftaler skal nedlægges, og nye skal laves. Et af de steder, hvor det får
en stor konsekvens, er ved julekalenderen. Da salget af kalenderne ville skulle foregå i det gamle CVR-nummer for
Folkedans og præmieudbetalingen i det nye CVR-nummer for Dans Danmark, og der skal aflægges regnskab til
spillemyndigheden, har vi ikke kunnet se anden udvej end at droppe udgivelsen af julekalenderen i år. Vi ved, at
det vækker glæde nogle steder, men også at det andre steder er en trist besked, da nogle foreninger faktisk tjener
en hel del penge på at sælge julekalendere.
Den praktiske overgang sker ved, at vi som en del af fusionen overdrager kontaktoplysninger på formænd og kasserere i alle foreninger til administrationen i Dans Danmark. Dette gør vi for at sikre, at alle nuværende medlemsforeninger får tilbuddet om at blive medlem af det nye forbund. Der er ingen forpligtigelser for den enkelte forening i forbindelse med dette. Forpligtigelsen kommer først når Dans Danmark, formentlig i marts måned, henvender sig for at opkræve kontingent for 2022. Når opkrævningen kommer, så er der to muligheder, enten betaler man kontingent, eller man melder sig ud. Vi anbefaler naturligvis, at man betaler sit kontingent og fortsætter
sit medlemskab i Dans Danmark. På den måde kan vi fortsat udvikle og styrke folkedansen i Danmark.
Hvad får vi helt konkret ud af at være en del af det nye forbund. Udvikling og konsulenter kan godt virke meget
abstrakt. For det første bliver der lavet nogle udviklingsforløb, der bliver meget konkrete. Derudover er der sikkerheden for, at alt det dans vi har i dag føres videre og ikke mindst, så kan dette gøres for et mindre kontingent. Det
er muligt, fordi der i dag er nogle af organisationerne, der ikke betaler ret meget i kontingent. Når man tager gennemsnittet af vores kontingent og næsten ingenting, så får man et meget mindre kontingent, end vi har i dag.
Kontingentet er aftalt til 75 kr. pr. person. Desuden et foreningskontingent på mellem 1.000 og 1.600 kr. afhængigt af foreningens størrelse. Vi har set lidt på tallene. Hvis man er en forening på 9 medlemmer, kommer
man til at betale ca. det samme i kontingent som vi gør i dag. Hvis man er 10 eller flere medlemmer, så sparer
man penge. Foruden dette kontingent bliver der en eller anden form for aktivgebyr, således at dem der er aktive i
forbundet, betaler en licens for at have mulighed for dette. Det bliver et symbolsk beløb, som ikke er forhandlet
helt på plads endnu. Det vil formentlig dreje sig om dem, der deltager i konkurrencer.
Jeg vil gerne slutte med at takke alle lokalforeninger for det store arbejde, I har påtaget jer, med at agere i den
virkelighed vi har lige nu. I gør et stort arbejde for at holde jer opdateret på regler både nationalt og i jeres kommune, samtidig med at I hører jeres medlemmer, hvad de har lyst til. Et kæmpe arbejde, som I skal have stor tak
for. Tak til udvalg og regioner. I er altid parate, også når regionernes valgmøder må flyttes ad flere omgange. I
knokler alle på og har stadig gejst, selvom I alle har oplevet, at arrangementer I har arbejdet på, er blevet aflyst.
Tak til Dorthe og Anita, der hver dag tager jer af medlemmerne i denne situation, samtidig med at I passer de faste opgaver. I arbejder godt sammen og det er en fornøjelse at opleve. Tak til styrelsen for godt samarbejde, det
har været et turbulent år, men det er altid en fornøjelse at være til møder med jer. Tak til alle der arbejder for
folkedansen og yder en indsats, stor som lille.

Bemærkninger til de skriftlige beretninger og den mundtlige beretning
Hans Jørgen Larsen, Hundested: Hvor er line-danserne henne i den nye organisation? Har de deres egen organisation?
Pia Bech, Hørsholm Folkedanserforening: Har man i DD overvejet om Landsstævner skal være for alle danserformer, så man får et større stævne.
Henning Christensen, Aalborg: Du nævnte regionerne – skal de nedlægges eller fortsætte? Der er afsat penge til
regionerne.
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Jan Kirk Todsen: Til HJ: Alle,d er har lyst til at være med, må være med. Linedance er ikke med – lige nu koncererrer vi os om de forbund, der er samlet nu, dvs. DS, Sneiordanserne og Squaredanserne og FD. Så snart det er på
plads, inviterer vi andre indenfor. Hvis der er en rimelig række linedanserre, der gerne ønsker at få oprettet et
aktivitetsudvalg, vil vi gerne tage imod dem.
Til Pia: Ja, det kunne man bestemt forestille sig. Både aht. bedre udnyttelse af faciliteterne og fordi det bare er
sjovere at være flere. Der er indtænkt
Til Henning: Regionerne nedlægges automatisk, når FD bliver nedlagt, fordi de er en del af vores vedtægter. Regionerne har lavet aktivitetsplaner for 2022 og de mennesker er der jo stadig og vi kan ikke forestille os, at de ikke
vil gennemføre. Lige nu kører vi dog efter de nugældende vedtægter f.eks. godkendelse af arbejdsplan, budgetter
osv, selv om det måske ændres snart. Så regionerne nedlægges, men vi regner med, at personerne forbliver.
Finn Jørgensen, Aarhus: Hvor står DGI Dans og Musik i det her? Er de overhovedet med eller?
Hans Ole Hjallese: Det er dejigt at vi får et nyt forbund, men hvem får stemmeret i den nye organisation i DIF?
Jan til Finn: DGI er en anden organisation, men for en del år siden var der en plan om at fusionere DIF og DGI. Det
blev ikke til noget. I DGI er alle foreninger direkte medlem af DGI. I DIF har vi vores forbund, som er medlem af
DIF, dvs. der er 62 stemmeberettigede til DIF. Der foregår dog et samarbejde mellem DGI og DIF i flere sportsgrene. Jeg er overbevist om, at når vi har det nye forbund, så vil det være nemmere at samabrejde de to organisationer på tværs.
Jan til Hans Ole: Det er DD, der får stemmerne i DIF og vi har pt. 2 stemmer. Iflg. associeringsaftalen er den ene
stemme DS’s og den anden FD’s. den nye bestyrelse får vi 7 perosner, som arbejder for dansen som én fælles politisk organisation og de har de 2 stemmer.
Grethe Pedersen, Krorup-Ubberud: I vedtægterne står at foreninger herefter kaldes klubber – i den kommune vi
arbejder i, hedder vi foreninger, så der er to forskellige betegnelse.
Jan: Du skal tænke klubber og foreninger som ledere og instruktører. Det er et spørgsmål om, at der skal stå et
eller andet i vedtægterne og så blev det valgt klubber. Der ligger ikke andet i det end det. Det er kun en praktikalitet.
Vill Plesner Petersen, Folkedans for Fremtiden: Stævner med andre danseformer end vores har vi prøvet ifm.
DGI’s landsstævne. Det var en god oplevelse. For 2 år siden ifm. mit indlæg ved Årsmødet nævnte jeg, at vi ville
blive færre foreninger og heller ingen landsforening, for den havde vi ikke brug for, men at der skal være et politisk udvalg og nogle stærke underudvalg. Jeg kan kun ønske den nye store dansesammenslutning velkommen –
godt gået, det er den vej, vi skal.
Jan: Det er det samme, vi havde set, Vill. Vi ligner hinanden så meget, at det er bedre at udnytte lighederne end
kigge på forskellighederne.
Tak for alle kommentarer og gode spørgsmål til beretningerne.

Herefter blev såvel de skriftlige beretninger som den mundtlige beretning taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af årsrapport for Folkedans Danmark samt Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat og
A. Thyregaards Mindefond
Bent Hansen fremlagde regnskabet for perioden 1.1.-31.12.2020, der udviste et overskud på kr. 59.193, og gennemgik de væsentligste poster.



Nedgangen i kontingentindtægt skyldes at der desværre var nogle, der valgte ikke at betale i år
Administrationsomkostninger dækker bl.a. løn til de ansatte på sekretariatet. Der har været stor aktivitet på
det område med henvendelser til/fra regionerne
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Bemærkninger til årsrapporten
Der var ingen bemærkninger til Årsrapporten, som herefter blev taget til efterretning.
Frøken Karen Fischer Hansens rejselegat
Fondskapitalen er på kr. 148.148 og legatkapitalen kr. 152.830.
A. Thyregaards Mindefond
Fondskapitalen er på kr. 47.582 og legatkapitalen kr. 47.159.
Der har ikke været udlodninger eller andre væsentlige aktiviteter ifm. de to fonde.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til de to fondsregnskaber, som blev godkendt.
Herefter blev mødt suspenderet.
------Årsmødet blev genoptaget kl. 13.00.

5. Behandling af indkomne forslag
A. Styrelsens forslag til vedtægtsændring
Nuværende §7 stk. 1
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og seks styrelsesmedlemmer. Formanden og de seks styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg foretages på det førstkommende
årsmøde for resten af valgperioden. Formand og økonomiansvarlig vælges på skift direkte på Årsmødet. Styrelsen
konstituerer sig selv med øvrige poster.
Ændres til:
FD ledes af en styrelse bestående af en formand og otte styrelsesmedlemmer. Formanden og de otte styrelsesmedlemmer vælges på skift af årsmødet for en treårig periode. Suppleringsvalg foretages på det førstkommende
årsmøde for resten af valgperioden. Formand og økonomiansvarlig vælges på skift direkte på Årsmødet. Styrelsen
konstituerer sig selv med øvrige poster.
Er der ved årsmødet ikke opnået en fuldtallig styrelse på 9 personer, er styrelsen bemyndiget til at supplere sig
selv med det manglende antal medlemmer. Disse vælges formelt på det kommende årsmøde.
Jan Kirk Todsen motiverede forslaget med, at det er for at få en ligeværdighed med DS, som har 9 bestyrelsesmedlemmer. Det er ikke fordi Styrelsen ser umiddelbare problemstillinger, men i tilfælde af afstemning ønsker FD
at være ligeværdig med DS. Styrelsen har det fornødne antal kandidater til de poster, der i tilfælde af vedtagelsen
af forslaget, skal vælges til Styrelsen.
Der var ikke ønske om skriftlig afstemning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget ved håndsrækning.

6.

Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for det kommende år - herunder fastsættelse af
kontingenter, regionernes driftstilskud, skattefri godtgørelse og abonnementspris for medlemsbladet
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Aktivitetsplan v/Jan Kirk Todsen
Formanden gennemgik de arrangementer, der ligger i Styrelsens og udvalgenes regi i 2022.
Han opfordrede til, at man indsendte emner og spørgsmål til Styrelsen i 14 dage før styrelsesmøderne, der fremgår af aktivitetsplanen.
Stener Bisgaard, Den Lille Vendelbo: Hvad er grunden til, at der ligger Årsmøde både den 9. og den 23. april.
Jan Kirk Todsen, FD: Det bliver den 9. april – det er en trykfejl
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Hvis de her bliver vedtaget, hvad så med regionsmøderne i januar? Hvilken
indflydelse får foreningerne så på, hvad der blive lavet i 2021?
Erik Jønsson, revisor: 9. april er dagen før palmesøndag.
Jan Kirk Todsen: Til Leif hvis den nye organisation bliver vedtaget, er regionerne nedlagt og derfor skal valgmøderne ikke afholdes. Det betyder at formandsberetning mv. ikke skal afholdes. Regionsregnskaberne bliver dog
revideret. Man er velkommen til at afholde hyggearrangementer e.l. men formelt skal regionsmøderne ikke afholdes.
Til Erik: Vi vil gerne kigge på det i Styrelsen og vende tilbage med en nøjagtig dato.

Budget v/Bent Hansen
Den økonomiansvarlige redegjorde for budgettet for 2022, som udviser et underskud på kr. 623.650.
Budgettet er udfærdiget for det tilfælde, at FD fortsætter efter den 1.1.2022.
Udgifter til kursus er beregnet ud fra budgetter fra kursuslederne
Julekalendersalget i 2020/2021 er netop afsluttes og udviser et overskud på ca. 60.000, så beløbet bliver mindre
år for år.
Administration på kr. 971.000 skyldes at vi har tilpasset lønniveauet i det nye forbund
Fastsættelse af kontingenter v/Bent Hansen
Styrelsen foreslog uændrede kontingenter:
Voksne
kr. 180,00
Børn kr.
kr.
40,00
Enkeltmedlemmer kr. 225,00
Kontingentet opkræves med en tredjedel i 2021. Resten af kontingentet opkræves i 2022 eller – såfremt DD oprettes – betales der kontingent til DD.
Fastsættelse af regionernes driftstilskud v/Bent Hansen
Styrelsen foreslog uændrede driftstilskud: Kr. 22.000 til region Hovedstaden (pga. rejseomkostninger for bornholmerne) og kr. 17.000 til hver af de øvrige regioner.
Styrelsens skattefrie godtgørelser v/Bent Hansen
Styrelsen foreslår godtgørelser efter statens takster samt kørsel til statens laveste takster.
Fastsættelse af abonnementspris for medlemsbladet v/Bent Hansen
Styrelsen foreslog uændret abonnementspris: Kr. 170 for ikke medlemmer, elektronisk tilsendt.
Kommentarer til ovenstående:
Leif Madsen, Region Hovedstaden: Hvorfor er regionerne ikke med i budgettet
John Jensen: Der skal laves et afsluttende regnskab når DD lukker – jeg undrer mig over, hvorfor du siger, at der
ikke skal alves noget
Edit Havgård Rose: Er 2/3 af kontingentet 2/3 af det nye kontingent på kr. 75?
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Bent Hansen: Vi har ikke taget regionerne med i budgettet, fordi vi tror på, at DD er en realitet fra 1.1.
Til John: Regoinerne skal afslutte regnskab for 2021 og revideres af regionernes revisorer og sendes til Bent for
medtagelse i FD’s regnskab for året. Vi har ikke et valgmøde i regionerne, hvor regnskaberne bliver godkendt og
ikke et årsmøde i FD. Jeg mener umiddelbart at regnskabet skal offentliggøres for vores medlemmer, så det biver
fuldt syl´nligt.
Til Edit: De 2/3 bliver ikke opkrævet. 1/3 af kr. 180. Næste år kommer der kontingent fra DD på kontingent, idet
man betaler for hele kalenderåret.
Conny Jakobsen, Glad Dans Viborg: Skal man købe danselicens, som vi gør nu, eller hvordan kommer det til at fungere?
Rise Larsen, GDV Hundested: Hvordan var det mht. kontingent for børn i det nye forbund?
Hans Ole: Hvad med de andre forbund – betaler de husleje og er det i givet fald med i budgettet?
Jan til Conny: Det er forneingerne, der stadig skal betale kontingent for deres medlemmer, men hvordan det præcist kommer til at foregå er ikke fastlagt endnu, men tages op på et møde den 17. august.
Kingtingen for børn er kr. 50.
Hvis vi fortsætter som nu, altså som budgettet viser, så er der ingen husleje, for så kommer de andre ikke ind.
Hvis vi blvier et nyt forbund så er huset på Enrumvej en del af fonden og så opkræver fonden husleje hos dem,
der benytter sekretariatet.
Vill Plesner Petersen, Folkedans for Fremtiden: Jeg har været meget inde i arbejdet med konkurrencer, men desværre er tiden nok løbet fra interessen for konkurrencer. Er det relevant at budgettere kr. 53.000 til en konkurrence, der ikke bliver til noget. Men mere bekymrer det mig at der er afsat kr. 188.000 til et landshold. Det dræber al lyst til at foretage sig noget frivilligt, når andre kan få kr. 188.000 for det.
Jan Kirk Todsen: Vi har fået tilbud fra DS om at blive del af DM-ugen i Aalborg i uge 25 og derfor er der afsat
penge til konkurrencer. Vi bliver en del af en stor DM-arrangement for mange forskellige sportsgrene. Vi bliver en
del af DS konkurrencer.
Det er ikke et krav ovenfra at der skal være et landshold, men noget, FD har ønsket. Så for at have noget at dygtiggøre sig henimod mener vi, at der bør oprettes et landshold. Pengene er kke til løn, men til rejser, osv.
Vill: Jeg kan ikke lide at der er afsat til rejser. Hvis jeg ønsker at stille op med vores ungdomshold eller et andet
hold og gerne vil deltage i konkurrencefestival i udlandet og henvender sig til det, vil vi så få besked om, at pengene er brugt til landsholdets rejse.
Jan Krik Todsen: Vi har stadig puljerne, som man kan søge fremover, så der er ikke lukket for, at de hold, der ønsker at rejse ud, kan søge om tilskud. Det koster at lave et landshold, ligesom det koster at have et sekretariat.
Ikke alt kan køres på frivillige hænder. Vi ønsker en professionel organisation med et tilbud til unge, som de kan
se frem til at dygtiggøre sig for at komme på et landshold.
Carsten Jørgensen, Ølstykke: Jeg kan godt følge had Vill siger, men synes også det er vigtigt at videreudvikle folkedansen. Dem, vi skal fusionere med nu, gør meget i konkurrencer, så jeg håber, vi får det op at køre igen. Styrelsen kommer med deres forslag til, hvad de synes vi skal gøre og som jeg mener, vi bør støtte op om. Jeg tror, at
man skal investere penge i noget i håb om, at det kommer større tilbage. Folkedans i Fremtiden kostr noget 7-9
mill., så hvorfor skal et landshold eller en konkurrence ikke også koste noget. Jeg synes, vi skal støtte op om frslagene i stedet for at grave os ned.
Lene Haslund, konkurrencudvalget: Vi har lagt meget arbejde i at få konkurrencerne op at stå, men når styrelsen
indgår aftaler om at lave konkurrencer næste år ville det have klædeligt hvis udvalget havde fået at vide i stedet
for at vi skulle høre det i dag.
Vill: Hvis vi havde vidst at de kr. 53.000 er fordi vi gerne vil koble os på DS-konkurrencen havde jeg ikke kritiseret
det. Det var en skam, vi ikke vidste det. Jeg er bare bange for at mht. landsholdet så er det mange penge. Hvis vi
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vidste, det ville gå godt, så er jeg bange for, at det vil skabe n form for antipati derude for at bruge kræfter og
energi på noget dans, som alligevel ikke kommer os til gode, men kun landhsoldet. Der er nok af dygtige hold derude, som man kan sende afsted som et landshold.
Carsten Jørgensen: Et landshold kan være mange ting – kan være et hold, der udsendes eller et hold der oprettes
specielt. Jeg har ikke set det defineret endnu om det skal være på et professionelt plan med træninger osv. Det
kan være på mange plan.
Pia Bech: Har vi overhovedet en landstræner? Det ville måske være rart at have, så konkurrenceholdene ikke skal
udkonkurrere hinanden.
Jan Kirk Todsen: Til Vill om at det gør ondt på de frivilige. Ja, men vi har forskellige fonde og puljer, de frivilige kan
søge fra.
Til Lene: På sidste styrelsesmøde blev det besluttet og mig bekendt har der ikke været afholdt møde i konkurrenceudvalget siden, men formanden for udvalget har heller ikke meldt det ud. Kan vi gøre bedre
De 53.000 kunne vi godt have pindet ud, men det har vi heller ikke gjort med de andre beløb.
Det 188.000 er et forslag fra styrelsen som skal godkendes eller forkastes. Det er tænkt som et fast hold bestående af dygtige dansere. Der kan også være boblere, som kan gå ind og aspirere til en plads. Der er ikke ansat en
landstræner, men det er noget, der skal ske i 2022 for at få dette til at løbe af stablen.
Erik Jønsson, revisor: Hvordan passer det ind med landsholdet og DD? Vi skal vedtage eller forkaste det, men der
skal jo lægges et budget for DD fra 1.1.
Jacob, Danseudvalget: Vi har i dag talt meget om fremtiden. Jeg ved budgettet handler om hvis vi forbliver FD. Har
I afsat penge til at vi kan lære de andre danseformer bedre at kende?
Jan til Erik: Sideløbende med at vi har det nærværende budget, så arbejdes der også med budgetter ift. DD. I
dette er der indarbejdet de aktiviteter, vi har i dag, og dermed også, at der arbejdes på at oprette et landshold. Til
Jacob: Vores strategier pr. 1.1.2022 omfatter bl.a. udvikling af forbundet og forneingerne og skabe grobund for
dans for alle gennem hele livet. Måske via at slå to foreninger/forbund i samme by sammen for at danne synergier. Det er det, strategipengene bl.a. bruges til at lave et godt ægteskab i de første år.
Hanne troen, Region Sjælland: Regionernes budgetter er ikke med i FD’s budget 2022, men aktiviteterne skal gennemføres Hvor kommer pengene så fra?
Jan Kirk Todsen: Det er en fejl, at der står en streg i budgettet men et 0 – vi forventer lige som de andre år at de
lander på et 0 som de foregående år, så pengene er der. Pengene 90.000 bliver lagt i aktivietetsudvalget til gennemførelse af aktiviteterne.

Aktivitetsplanen, budget inkl. kontingenter, regionernes driftstilskud, Styrelsens skattefrie godtgørelser samt
abonnementspris blev godkendt under ét.

7. Valg af formand
Punktet først aktuelt i 2022.

8. Valg af økonomiansvarlig (hvert 3. år)
På valg var Bent Hansen, som genopstillede.
Der var ikke andre kandidater og Bent Hansen blev genvalgt.

9. Valg af øvrige styrelsesmedlemmer (valget gælder for 3 år)
På valg var Anna-Margrethe Jonsson (ønskede ikke genvalg), Anne Kathrine Clausen (modtog genvalg). Derudover
var der en vakant plads efter Birte Agerbos udtræden.
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Som følge af den vedtagne ændring af vedtægternes §7 stk. 1 skulle følgende vælges:
• 2 personer for 3 år (Anne Kathrine Clausens og Anna-Margrethe Jonssons pladser)
• 2 personer for 2 år (vakant plads efter Birte Agerbos udtræden + et nyt medlem)
• 1 person for 1 år (et nyt medlem)
Jan Kirk Todsen foreslog på Styrelsens vegne følgende:
Anne Kathrine Clausen
Tove Jensen
Trine Jordan Andersen
Mette Inge Baltsersen
Sonja Li Tind
Der var ikke andre kandidater til Styrelsen, hvorfor de nævnte kandidater blev valgt.
Der kunne fordeles poster ved at sætte dem til skriftlig afstemning. Der kan også tages hensyn til en aftale, som
kandidaterne har indbyrdes. De delegerede gav tilsagn om dette.
Anne Kathrine Clausen og Tove Jensen blev valgt for 3 år.
Trine Jordan Andersen og Mette Inge Baltsersen blev valgt for 2 år.
Sonja Li Tind blev valgt for 1 år.

10. Valg af intern revisor til FD's samlede regnskab. Valget gælder for 2 år
På valg var Birthe Madsen, som genopstillede og blev genvalgt.

11. Valg af intern revisorsuppleant til FD's samlede regnskab
På valg var Christian Skov, som skriftligt havde tilkendegivet, at han genopstillede. Christian Skov blev genvalgt.

12. Valg af interne revisorer til regionerne. Valget er gældende for 2 år
På valg var Bodil Sørensen (Vest) og Birger Spånholtz (Øst). Begge havde tilkendegivet, at de genopstillede og blev
genvalgt.

13. Valg af interne revisorsuppleanter til regionerne
På valg var Susanne Åberg (Vest) og Per Petersen (Øst). Begge genopstillede og blev valgt.

14. Valg af statsautoriseret revisor
Styrelsen foreslår DIF’s revisionsordning (pt. Ernst and Young P/S). Forslaget blev vedtaget.

15. Valg til FD's Appeludvalg.
Valget er gældende for 2 år, således at der i ulige år vælges 2 medlemmer og i lige år 1 medlem.
På valg var Poul Erik Christensen og Hans Ole Andersen. Begge modtog genvalg – førstnævnte via skriftlig tilkendegivelse.
Begge blev foreslået og genvalgt.

16. Evt.
Vill Plesner Petersen, Folkedans for Fremtiden: Når mange er sammen, er det ting, man er enige om og andre,
man er uenige om. Det er en styrke som gør, at man forhåbentlig bevæger sig fremad og opad. Vi har haft en styrelse og et sekretariat, som i den senere tid ikke har haft de bedst arbejdsbetingelser, men jeg har stor respekt for
jeres arbejde og for det arbejde, som I gør. Tak for det.
Edit Definitionen af et landshold må være op til enhver. Da jeg var på et konkurrencehold var smil et mantra – det
må vel også kunne lade sig gøre fremover.
Jan Kirk Todsen: Tusind tak til Vill for de pæne ord om Styrelsen og ikke mindst til de ansatte.
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Jan Kirk Todsen takkede Anna-Margrethe Jonsson for det store arbejde i Styrelsen gennem 9 år.
Anna-Margrethe sagde tak for ordene og ønskede styrelsen god arbejdslyst og god vind fremover.
Carsten Jørgensen: Den 20.-22. august er der kursus på Høng, for garvede dansere og instruktører, som bliver
gennemført. Deadline var i går, men man kan sikkert stadig nå at tilmelde sig.

Dirigent Hans Skou afsluttede herefter Årsmødet.
Jan takkede Hans Skou for velgennemført opgave – Styrelsen har været meget glade for hans indsats.
Tak til alle dem, der har været med til at gennemføre Årsmødet.

Odense, den 26. juni 2021

_____________________________
Hans Skou

_____________________________
Lone Schmidt

(dirigent)

(referent)
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