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Orientering fra Folkedans Danmark 
 
 
Den 4. september 2021 blev der afholdt Frivilligseminar i Aalborg med deltagelse af medlemmer af Folke-
dans Danmark og Spillemandskredsen samt medlemmerne af begge landsforeningers styrelser. 
 
Fællesemnet var en orientering om det nye danseforbund. 
 
 

Dans Danmark 
 
 
Baggrunden for det nye danseforbund var et ønske fra disse fire nuværende danseforbund: 
 

 
 
Ideen om et fælles danseforbund fremkom på et møde tilbage i 2017, hvor der blev besluttet, hvilke strate-
gier, der skulle arbejdes med på daværende tidspunkt og en del af strategiplanen blev, at der skulle dannes 
et nyt fælles forbund. Et fælles, stærkt forbund, der kan være fundamentet for at styrke al dans i Danmark 
og sikre, at flere vælger dans som deres idræt. 
 
Den måde, man får tilskud fra Danmarks Idrætsforbund på er, at der udarbejdes en strategiplan og en 
handleplan, i daglig tale kaldet ”de strategiske spor” og disse indeholder i hovedtræk opgaverne for et for-
bund og ud fra, i hvilken grad man kan opnå disse, kan man opnå tilskud. 
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Hvordan arbejder vi med det nye forbund? 
 
Styregruppe bestående af: 
Jan Darfelt fra DIF, 2 fra Danmarks Sportsdanser Forbund, Bent Hansen og Jan Kirk Todsen fra FD, Jan 
Donde (udviklingsleder DS) og Dorthe Topp Larsen. 
 
Formandsgruppe bestående af: 
Karen Pedersen fra Danmarks Sportsdanser Forbund, Jan Kirk Todsen fra FD, Jan Donde og Dorthe Topp 
Larsen. 
 
Strategigruppe bestående af: 
2 fra Danmarks Sportsdanser Forbund, Anne Kathrine Clausen og Jan Kirk Todsen fra FD, Jan Donde og Dor-
the Topp Larsen. 
De strategiske spor for perioden 2022-2025 har overskrifterne: 

• Organisations- og Klubudvikling 
• Dans for alle hele livet 
• Team Danmark aftale 

 
 

Som det allerede fremgår, hedder det nye forbund Dans Danmark. 

Det internationale navn bliver Dancesport Denmark 
 
Forbundet bliver stiftet den 3. oktober 2021 og vil være medlem af Danmarks Idrætsforbund, WDSF (World 
Dance Sport Federation), WRRC (World Rock’n’Roll Confederation), NEC (North European Central), Nordlek 
(Nordisk Folkedanserforbund). 
 
I vedtægternes §1 står formålet som følger: 

 
 
På Årsmødet i Dans Danmark vil man kunne deltage på samme måde som nu, hvor lokalforeningerne har et 
antal delegerede i forhold til antallet af medlemmer. Alle har taleret på Årsmødet. 
 
På Årsmødet i Danmarks Idrætsforbund vil Dans Danmark have samme rettigheder som andre specialfor-
bund. 
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Det nye forbunds organisation kommer til at se ud som følger: 
 

 
 

 
 
Dans Danmarks bestyrelse 
Bestyrelsen kommer til at bestå af 7 bestyrelsesmedlemmer, fordelt som følger: 

• Formand 
• Næstformand/kommunikation og marketing 
• 2. næstformand/økonomiansvarlig 
• Bestyrelsesmedlem/talent og elite 
• Bestyrelsesmedlem/klubudvikling og medlemsvækst 
• Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering 
• Bestyrelsesmedlem/udvikling nye dansearter 

 
Bestyrelsesmedlemmer vælger på Årsmødet for 2 år ad gangen. 
 
 
Bestyrelsens ansvarsområder: 
 

• Strategier, visioner og politikker 
• Godkendelse af Aktivitetsudvalgenes budgetter 
• Regnskab 
• Ansættelse/afskedigelse af personale 
• Afholdelse af Årsmøde 
• Deltagelse i DIF’s Årsmøder og budgetmøder 
• Afrapportering til DIF 
• Kommunikation med medlemsforeningerne 
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Dans Danmarks samarbejdsudvalg 
Medlemmer i samarbejdsudvalget er: 

• Bestyrelsens to næstformænd 
• Formanden for hvert aktivitetsudvalg 

Opgaver for samarbejdsudvalget er: 
• Bindeled mellem Dans Danmarks bestyrelse og aktivitetsudvalgene 
• Indstille vigtige emner til behandling i bestyrelsen 
• Erfaringsudveksling og samarbejde mellem aktiviteterne 
• Bemærk: Har ingen politiske eller økonomiske beføjelser 

 
 

Aktivitetsudvalg Folkedans 
Ansvarsområder: 

• Uddannelse og kurser 
• Dragtarbejde 
• B&U-arbejde 
• PR-arbejde 
• Stævner 
• Weekend-træf 
• Budgetlægning 

Medlemmerne udpeges for ét år ad gangen. 
Rent formelt skal medlemmer af aktivitetsudvalgene godkendes på Årsmødet. 
Officielt er det bestyrelsen for Dans Danmark, der udpeger medlemmerne, men det vil ske efter indstilling 
fra de folkedansere, der deltager i Årsmødet. 
 
Det vil naturligvis stadig være muligt at samarbejde med Spillemandskredsen. 
 
Man kan sige, at opgaven for aktivitetsudvalget er alt det, som i dag varetages af Folkedans Danmarks 
Styrelse, Regionsbestyrelserne og udvalgene, både dem i regionerne og dem direkte under Styrelsen. 
 
Aktivitetsudvalgene sikrer, at alle de gode arrangementer og tiltag, der lige nu forgår i regionerne, bliver 
videreført. 
 
Som I kan se i organigrammet på side 3, er der nævnt nogle arbejdsgrupper. 
Der kan nedsættes/opløses arbejdsgrupper efter behov. 
 
Mulige arbejdsgrupper kunne være: 

• Dragtgruppe 
• Regionsvise grupper 
• Stævneudvalg 
• Instruktøruddannelsesgruppe 
• PR-gruppe 
• Ad hoc grupper til f.eks. 

- Sommerstævner 
- B&U-stævner 
- Tips & Ideer over hele landet 

 
Der kan også dannes tværgående arbejdsgrupper til f.eks.: 

• Dansens Dag 
• Fælles PR 

 
Det er håbet, at dér hvor det giver mening, skal vi lave aktiviteter på kryds og tværs af danseformer. 
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Struktur, personale og penge 
Folkedans Danmarks sekretariat bliver Dans Danmarks sekretariat. 
Der vil blive sekretariatsfaciliteter både i Odense på Enrumvej og i Idrættens Hus i Brøndby. 
De ansatte i Folkedans Danmark bliver ansat i Dans Danmark. 
 
Lige nu råder forbundene samlet set over følgende ansatte: 
 
Folkedans Danmark: 
Anita / fuld tid 
Dorthe / fuld tid 
Lisbeth / deltid  
 
Danmarks Sportsdanser Forbund: 
Jan / deltid 
Maja / deltid 
Mette / deltid 
 
Seniordans: 
Bogholderihjælp / få timer 
 
Der er dannet en fond med navnet Folkedans Danmark Fonden. 
Denne fond skal varetage Initiativprisen, Initiativpuljen, Formandsprisen, tilskud til instruktøruddannelsen, 
dragtpuljen, A. Thyregaards Mindefond, Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat, huset på Enrumvej, arvede 
midler mv. 
Fonden optager ikke medlemmer. 
Fondsbestyrelsen vil komme til at bestå af medlemmer af nuværende Styrelse i Folkedans Danmark, for-
mentlig formanden, næstformanden, økonomiansvarlige og sekretær og vil givetvis blive selvsupplerende. 
Det er vigtigt at vi kan sikre, at midlerne anvendes præcis til de formål, de er tiltænkt. 
 
 
 

Fremtidens kontingent 
Kontingentet til Dans Danmark bliver som følger  
 

• Et beløb pr. medlem, der sandsynligvis vil være kr. 75 for voksne og kr. 50 for børn under 6 år 
• Et beløb pr. forening, der er gradueret efter antal medlemmer. Minimumsbeløbet er kr. 1000 for 0-

50 medlemmer og maksimumsbeløbet kr. 1.600. 
Udregninger viser, at blot man er 10 medlemmer i en lokalforening, vil kontingentet pr. medlem være lave-
re end de nuværende kr. 180. 
For andre danseorganisationer vil det nye forbund betyde forhøjet kontingent. 
 
Kontingentopkrævning i fremtiden bliver som nu via foreningen. 
 
Praktik vedrørende overgangen: 
Ved Årsmødet den 26. juni blev uændret kontingent på kr. 180 for en sæson vedtaget. 
Der vil dog kun blive opkrævet 1/3 af beløbet, der dækker perioden fra sæsonstart til den 31.12.2021. De 
resterende 2/3 af beløbet vil bortfalde og blive erstattet af kontingentet til Dans Danmark. 
 
Vedrørende enkeltmedlemskab: 
Man vil stadig kunne være enkeltmedlem. I vedtægterne står, at enkeltmedlemmer har stemmeret ved 
Årsmødet, dog maksimalt 20 enkeltmedlemmer. Hvis flere end 20 tilmelder sig Årsmødet, er det de først 
tilmeldte, der opnår stemmeret. 
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Stillede spørgsmål og svar 
 
Er et nyt fælles forbund godt for Folkedansen? 
Ja. Folkedansen er via Aktivitetsudvalget Folkedans sikret, at alt folkedans fortsætter som nu. Samtidig styr-
kes det fælles forbund ved at vi er flere medlemmer, der danser. Vi får et stærkere forbund og dermed kan 
vi styrke de enkelte foreninger med kurser for både dansere og bestyrelser. Der vil i langt højere grad kun-
ne tilbydes konsulenthjælp til de enkelte foreninger. Konsulenthjælp, der er tilpasset den enkelte forenings 
behov, da foreningerne har meget forskellige udfordringer. Folkedans bliver det største aktivitetsudvalg og 
vil derfor være et stærkt udvalg i Dans Danmark. 
 
Hvad sker der i de sidste 3 måneder frem til 1. januar 2022? 
Umiddelbart efter det stiftende Årsmøde den 3.10.2021 vil medlemmerne af Aktivitetsudvalget Folkedans 
blive udpeget. Disse personer vil nedsætte relevante arbejdsgrupper og ad hoc-udvalg, og kontakte regio-
ner m.fl. for at sikre, at planlagte arrangementer gennemføres. Personer, som er interesserede i at være 
frivillig i en arbejdsgruppe eller et udvalg, er mere end velkomne til at henvende sig til Aktivitetsudvalget. 
 
Bestyrelsen for Dans Danmark vil lægge de overordnede politiske linjer og sikre en god fælles kommunika-
tion fra starten. Vi vil sikre, at der er en fælles hjemmeside med alle informationer. Der er et system til regi-
strering af medlemmer og kontingentbetaling. Vi vil gøre klar til det første årsmøde, som skal afholdes i 
april, maj eller juni 2022. Her er det meget vigtigt at møde op og stemme på både medlemmer til bestyrel-
sen og aktivitetsudvalgene. 
 
Vil alle planlagte aktiviteter i Folkedans Danmark regi kunne gennemføres? 
Ja, Aktivitetsudvalget Folkedans og arbejdsgrupperne vil sørge for, at de aktiviteter og arrangementer, Fol-
kedans Danmark og regionerne har planlagt til at foregå i 2022, vil blive udbudt. Når Aktivitetsudvalget er 
nedsat pr. 3.10.2021, vil der blive taget kontakt til regionerne for at aftale, hvordan man rent praktisk sik-
rer, at aktiviteterne videreføres. 
 
Er det tilladt at finde nye samarbejdspartnere uden for Dans Danmark (musikskole, andre dansearter, 
DGI m.fl.)?  
Ja, ganske som nu kan man i Aktivitetsudvalget Folkedans, arbejdsgrupperne og klubberne også fremover 
samarbejde med f.eks. Spillemandskredsen (SK), DGI, klubber med andre danseformer osv.  
 
Hvad sker der med Spillemandskredsen, kan vi fortsætte det nuværende samarbejde dem? 
På samme måde som SK nu er kontingentfrit medlem af Folkedans Danmark, vil de være kontingentfrit 
medlem af Dans Danmark og derfor kan samarbejdet med dem fortsætte uændret. 
 
Hvordan bliver jeg frivillig for fremtiden? 
Man kan være medlem af en arbejdsgruppe under Aktivitetsudvalget Folkedans og her arbejde med det 
område, der har ens interesse, f.eks. dragter, dansekurser, instruktøruddannelse, landsstævner, PR eller 
andet. 
Der er også mulighed for at være med i en ad hoc-gruppe, som står for et specifikt arrangement, f.eks. et 
børnestævne, et sommerstævne, et regionalt dansekursus eller andet. 
 
Kan foreningen fortsat tage kontakt til Dorthe og Anita? 
Ja, Dorthe og Anita vil være ansat hos Dans Danmark og alle medlemmer kan derfor fortsat kontakte dem. 
Det kan forekomme, at en af Dans Danmarks andre ansatte tager telefonen, når man ringer til sekretaria-
tet, hvis Dorthe og Anita f.eks. er optaget af møder e.l., men de vil så kontakte jer efterfølgende. 
 
Vil der fortsat blive afholdt landsstævner? 
Ja, det vil være et af Aktivitetsudvalg Folkedans’ mål at der fortsat skal afholdes landsstævner – forudsat at 
lokalforeninger melder sig som interesserede i at afholde et landsstævne i samarbejde med Dans Danmark. 
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Supplering af Styrelsen efter dannelse af DD? 
Der afholdes hvert år et årsmøde i april, maj eller juni. På årsmødet vælges der 4 personer i lige år og 3 
personer i ulige år. Valgene gælder for to år. 
Hver klub har mindst 1 stemmeberettiget repræsentant. Klubber med 51 medlemmer eller derover har 2 
stemmeberettigede repræsentanter. Klubber med 101 medlemmer eller derover har 3 stemmeberettigede 
repræsentanter. Klubber med 151 medlemmer eller derover har 4 stemmeberettigede repræsentanter og 
så fremdeles. 
 
Regionerne ophører – hvad med de mange planlagte aktiviteter nu – og de næste 5 år? 
Alle aktiviteter, der er planlagt i regionerne i 2022 og fremefter, vil blive gennemført. Aktivitetsudvalget 
Folkedans vil inden 1. januar 2022 kontakte regionsbestyrelserne og aftale, hvordan vi sammen sikrer, at 
arbejdet med arrangementerne videreføres. 
 
Kan vi lave aftaler med Dans Danmark? 
Man kan som hidtil indgå aftaler med Dans Danmark om f.eks. underskudsdækning, tilskud til arrangemen-
ter, samarbejde om aktiviteter osv. Man skal i givet fald kontakte Aktivitetsudvalget Folkedans. 
 
Nedlægges folkedansen og pengene forsvinder? 
Nej, folkedansen nedlægges ikke. Meningen med sammenlægningen er at blive et stærkt samlet forbund 
for alt dans. Folkedans bliver det største aktivitetsudvalg og det giver ingen mening at nedlægge folkedan-
sen. Tværtimod er det meningen, at alt dans skal styrkes, så både Dans Danmark og alle medlemsforeninger 
bliver stærkere hver for sig og sammen. 
Pengene forsvinder ikke. For at dansen kan styrkes skal den leve og den kan kun leve ved at der bruges 
penge på dansen. Dans Danmark har brug for kapital fra 1. januar 2022 og derfor overfører vi en del af vore 
penge til dette. Dorthe og Anita skal f.eks. have løn. Vi overfører også en del af midlerne til specifikke udgif-
ter, vi ved vi får, f.eks. er der nogle kurser hvor vi får deltagerbetalingen i 2021, men udgifter til instruktører 
og højskoler kommer først i 2022. Resten af vore midler, det vil sige dem, der hovedsageligt er fremkom-
met ved arv og donationer, vil blive overført til en fond, hvor de forvaltes sammen med Frk. Karen Fischer 
Hansens Rejselegat, A. Thyregaards Mindefond og en række andre midler. Dette sikrer, at pengene kun kan 
søges af folkedansere til folkedanseformål. 
I kan være 100% sikre på, at den nuværende Styrelse ikke ville anbefale en sammenlægning, hvis formålet 
var at nedlægge folkedansen og flytte pengene til andre dansearter. 
 
Hvad er forskellen på en forening og en klub? 
Der er ingen forskel – det er bare to forskellige betegnelser for den samme ting. Ved udfærdigelsen af Dans 
Danmarks vedtægter faldt valget på ordet ”klub” som en fællesbetegnelse for foreninger, klubber, høj- og 
efterskoler med dans osv. 
 
 
 

--o0o-- 
 
 
Efter oplægget fra Styrelsen blev deltagerne i Frivilligseminaret opdelt i grupper, hvor man diskuterede 
ønsker til det nye danseforbund, hvilke bekymringer, man evt. havde mm. 
Nedenfor følger hovedpunkterne i den efterfølgende fremlæggelse/diskussion: 
 
 
• PR-materiale med FD-logo vil kunne købes indtil den 31.12.2021. Det resterende PR-materiale vil nok 

ikke blive kasseret, men det er ikke sikkert, det vil blive sat til salg efter denne dato 
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• B&U-instruktører blandt deltagerne efterlyste bedre kommunikation mellem danseforbundet og lokal-
foreningernes instruktører. Mails skal ikke kun sendes til foreningsformændene, da de ofte ikke kom-
mer videre derfra. 

 
• Der blev efterlyst en samlet liste over instruktører, specielt på B&U-hold. En sådan kan lægges i et luk-

ket forum på hjemmesiden under forudsætning af, at alle instruktører giver tilladelse hertil. 
 

• På landsplan er der tidligere forsøgt at få et samarbejde med DGI om kurser, stævner osv. – dog uden 
større succes. Som før nævnt er man dog velkommen til at samarbejde om arrangementer på mere lo-
kalt plan. 
 

• Der skal fortsat arrangeres landsstævner – gerne sammen med andre danseformer. Der skal reklameres 
bedre og bredere for landsstævnerne. 

 

• Instruktøruddannelserne indenfor dans og dragter skal fortsat udbydes.  
 

• Frivilligseminaret bør også afholdes fremover, men gerne et centralt sted i landet og ikke nødvendigvis i 
det kommende års stævneby. 

 

• Der blev efterlyst ideer til, hvordan man får flere medlemmer i aldersgruppen 30-60 år. Erfaringerne fra 
andre sportsgrene viser, at man vil have mest held med at fokusere hvervningen af nye medlemmer på 
en aldersklasse maks. 5 år yngre end gennemsnitsalderen på de eksisterende medlemmer.  

 

Man kan også gå sammen med en anden klub og udbyde et helt nyt hold for den aldersklasse, man øn-
sker at få som medlemmer.  
Der var forslag om at lokale klubber kunne hjælpe unge folkedansere og spillemænd ved at leje lokaler 
til dem, hvor de kunne mødes på deres egne præmisser.  
Der var også forslag om at tilbyde en eller anden form for let dans, der er tilpasset ældre og bevægel-
seshæmmede eller ”minde-dans” for tidligere folkedansere. 
 

• Der vil være et PR-udvalg under Aktivitetsudvalget Folkedans og derudover er der et tværgående PR-
udvalg, som arbejder med logo, hjemmeside osv. Alle lokale aktiviteter kan blive lagt på hjemmesiden, 
så man kan se de aktiviteter, der foregår rundt omkring i landet. 

 
• PR-udvalget har ikke taget stilling til, hvor og hvordan der skal reklameres for de forskellige dansefor-

mer - om det f.eks. skal ske i dagblade - men der er dog afsat en pæn sum penge til PR. 
 
• Der var forslag om at udpege en person, der skal koordinere datoer for mindre stævner, regionale ar-

rangementer osv., for at undgå dato-sammenfald 
 
• Hvis man er en gruppe, der gerne vil arrangere det, der tidligere lå i regionernes regi, kan man kontakte 

Aktivitetsudvalget Folkedans. Langt de fleste aktiviteter har altid økonomisk kunnet løbe rundt, så dem 
kan man bare sætte i værk. Hvis der er risiko for, at et arrangement giver underskud, skal man naturlig-
vis sørge for aftale med Aktivitetsudvalget om underskudsdækning. 

  
• Betaling for deltagelse i arrangementer kan foregå via Aktivitetsudvalgets konto eller arrangørerne kan 

stå for regnskabet og indbetale overskuddet til Aktivitetsudvalget. I sidstnævnte tilfælde kan der opret-
tes et mobilepaynr. til det pågældende arrangement for at undgå, at en privatpersons konto bruges. 

 
 



9 
 

• Nogle foreninger/medlemmer er meget negative overfor dannelsen af det nye danseforbund – som 
oftest fordi de har misforstået noget af den information, de har modtaget eller fordi de har dannet sig 
en mening uden at have den nødvendige baggrundsviden. 
Det er meget vigtigt, at Styrelsen hører om disse foreninger/medlemmer, så man kan få en dialog 
med dem og forklare baggrunden for og fordelene ved det nye danseforbund. 

 

--o0o-- 
 

 
 
Vigtige datoer 
 
26. september 2021 Ekstraordinært Årsmøde i Folkedans Danmark 
  Afstemning om nedlæggelse af Folkedans Danmark og 
  indtræden i Dans Danmark 
 
3. oktober 2021 Dans Danmark stiftes officielt 
 
31. december 2021 Folkedans Danmark nedlægges 
 
1. januar 2022 Alle medlemmer overgår til Dans Danmark 

 
 


