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Folkedans Danmarks ekstraordinære Årsmøde 26. september 2021 
 
 
 

REFERAT 
 
Formanden for Folkedans Danmark, Jan Kirk Todsen, bød velkommen til de fremmødte delegerede og specielt til 
Agnete Bak Jensen og Anne-Grete Jensen fra Spillemandskredsen samt den danske repræsentant i Nordlek-styrel-
sen Egon Agerskov. 
Efter fællessangen ”Du kom med alt, det der var dig” gik man over til dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent 
Styrelsen foreslog Hans Skou, som blev valgt. 
Dirigenten konstaterede at det ekstraordinære Årsmøde var indkaldt iht. vedtægterne. Mødet var varslet per mail 
til medlemmerne den 19. august samt i Trin & Toner, som var udkommet den 9. september. 
 

2. Valg af referent 
Styrelsen foreslog Lone Schmidt, som blev valgt. 
 
Som stemmetællere valgtes Birthe Madsen og Erik Jønsson. 
 

3.   Optælling af de fremmødte foreningsmedlemmer 
Der 85 stemmeberettigede til stede, repræsenterende 2.152 medlemmer svarende 71,31%. 
Det ekstraordinære Årsmøde var således beslutningsdygtig. 
 

4.  Fremlæggelse af status på sammenlægning med Danmarks Sportsdanserforbund  
 v/Jan Kirk Todsen 
Jeg er utrolig glad for at se at så mange af jer er mødt op i dag. Det glæder mig meget at folkedansens fremtid lig-
ger jer alle så meget på sinde at I har afsat tiden til at komme her. Der har været mange møder på det sidste, først 
regionernes udsatte valgmøder, så det udsatte årsmøde, frivilligseminaret og nu det ekstraordinære årsmøde. Alt 
sammen afholdt på ret præcis 4 måneder. Det gør det ikke mindre imponerende at der er mødt så mange op i 
dag. 
På en måde er det meget underligt at have indkaldt til dette møde. Nedlæggelsen af Folkedans Danmark. Heldig-
vis er det kun nedlæggelse af organisationen og kun fordi vi mener der er et bedre alternativ, som vi skal være en 
del af. Hvis der ikke var noget der stod i stedet, så var det ikke til at bære at Folkedans Danmark efter 92 år ned-
lægges, men netop fordi der kommer et nyt danseforbund, Dans Danmark i stedet, har jeg det faktisk rigtigt godt 
med at stå her i dag. Jeg vil nu gennemgå Dans Danmark, så det forhåbentligt står tydeligt for alle, hvorfor Styrel-
sen anbefaler at starte det nye forbund og hvorfor det bliver en stor fordel for Folkedansen at være med. 
 
Det hele startede for vores vedkommende mandag d. 10. oktober 2016, hvor der var inviteret til et miniseminar. 
Den tidligere formand for Sportsdanserne Flemming Riis, Formand for Seniordanserne Bo Røyen, Formand for 
Squaredans Michael Neistrup, Micki Chow og Nete Jørgensen fra Sportsdanserne Jan Darfelt fra DIF og jeg selv 
deltog. Der er ikke mange af deltagerne der er rendt af pladsen, idet det kun er Flemming Riis og Nete Jørgensen 
der ikke længere er med i processen på den ene eller den anden måde. Allerede på et af de første møder kom 
ideen med et nyt fælles danseforbund på tale. Og nu er vi fremme ved vedtagelsen at nedlægge Folkedans Dan-
mark for at kunne oprette det nye danseforbund. 
Der sidder måske nogle og tænker, hvorfor er der gået 5 år, inden der sker noget. Det er der mindst to gode 
grunde til. For det første, så var dette det første møde. Strategierne skulle først træde i kraft 1. januar 2018 og så 
skal de alle være gennemført 31. december 2021. Da strategierne er en forudsætning for at få penge fra DIF, skal 
man sørge for at holde gryden i kog i alle 4 år. Hvis det ikke tager 4 år at gennemføre strategien, så får man heller 
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ikke penge i 4 år. Derfor har det været en bevidst handling at strække forløbet over 4 år, hvor vi er nået lidt læn-
gere for hvert år og hvor vi har lavet andre strategier på vejen. Som vi alle kan se på kalenderen, så nærmer vi os 
31. december 2021 og derfor er det også blevet tid til at nå helt i mål med Dans Danmark, så DIF kan se, at de 
penge vi har fået de sidste 4 år ikke har været spildt. 
Det har været en spændende proces med op- og nedture. Nogle perioder er det gået stærkt og andre perioder 
har der ikke været det store skred i processen. Vi startede strategien 100% på frivillige hænder. Senere deltog Jan 
Darfelt, DIF, mere i møderne og det sidste års tid har Dorthe fra sekretariatet og Jan Donde, der er ansat hos 
Sportsdanserne, været meget involveret i færdiggørelsen af processen. Dorthe og Donde har været afgørende for 
at vi er nået i mål. De har lavet en lang række bilag med oplæg til beslutninger, de har protokolleret og de har 
fulgt op. Det sidste års tid har vi sideløbende med færdiggørelsen af Dans Danmark også planlagt de nye strate-
gier for de kommende 4 år. Vi har planlagt en fortsættelse af de sidste 4 års arbejde, så vi den næste periode vil 
have fokus på at udvikle både den nye organisation Dans Danmark og de foreninger der har brug for det og samti-
dig sikrer at vi tilbyder ”Dans for alle hele livet”. Vi har fået strategierne godkendt hos DIF og nu gælder det bare 
om at klø på. Det er nogle meget ambitiøse strategier, for vi ønsker at nå meget længere de næste 4 år end vi har 
gjort de første 4. Men nu ved vi jo også hvordan vi skal gribe tingene an og at det er vigtigt at bruge de ansatte til 
at drive strategierne. 
 
Der har gennem de sidste 5 år været afholdt en lang række møder, både i Brøndby, Odense og på computeren. 
Der er skrevet og læst. Forhandlet og forkastet. Grint og grædt. Kørt mange kilometer, spist mange sandwich og 
drukket mange kopper kaffe. En lang række personer har været i gang med projektet i kortere eller længere tid og 
på forskellige måder i formandsgrupper, styregrupper, økonomigrupper, kommunikationsgrupper og meget mere. 
Der er lavet en lang række dokumenter, der fortæller hvad vi har opnået og jeg vil her referere til en række af 
disse dokumenter. 
 
Først og fremmest er der vedtægterne, hvor der i §1 Formål Stk. 1 står: 
Dans Danmark er hovedorganisation for al foreningsdans i Danmark. 
Dets formål er at: 
• Fremme al foreningsdans i Danmark 
• Sikre udvikling og organisering af såvel eksisterende som nye dansearter 
• Styrke dansens og dansesportens image og synlighed i befolkningen 
• Styrke dansesporten og danseklubbernes arbejde 
• Udvikle dansearter for alle aldersgrupper 
• Fremme socialt samvær gennem dans 
• Fastholde arbejdet med dansens traditioner 
• Udvikle og fastholde dansere på højeste eliteniveau, bl.a. i samarbejde med Team Danmark 
Formålet er tillige at varetage dansesportens interesser såvel nationalt som internationalt. 
Forbundet optræder som fællesorganisation over for myndigheder og offentligheden. 
 
§ 2 Medlemmer fortsætter, 
Forbundet består af foreninger, der har aktiviteter jfr. § 1.  
Høj- og efterskoler, der tilbyder eleverne konkrete idrætslige aktiviteter, jfr. § 1, kan også optages som medlem. 
Medlemmer i DD (foreninger og skoler) kaldes herefter for klubber i disse love, medmindre andet specifikt næv-
nes. Så her står det meget, meget tydeligt, at ordet ”klubber” kun er valgt som en fælles betegnelse i vedtæg-
terne – lokalforeningerne kan stadig f.eks. søge om kommunalt tilskud som forening. 
Klubber kan samles i kredse eller aktivitetsgrupper. 
Optagelse i DD sker ved henvendelse til DD’s sekretariat, hvorefter optagelsesansøgningen behandles i forbun-
dets bestyrelse. Eventuel nægtelse af optagelse kan forelægges for DD’s årsmøde. 
Forbundet kan tillige optage enkeltpersoner som medlemmer. Forbundet er ansvarlig for aktivitetstilbud målret-
tet enkeltmedlemmer. 
 
§ 6 Forbundets organer 
DD’s opgaver varetages af: 
• Årsmødet (ÅM) 
• Bestyrelsen (BE) 
• Samarbejdsudvalg (SU) 
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• Appeludvalg (AU) 
• Aktivitetsudvalg (AKU) 
• Arbejdsgrupper (AG) 
 
Det er medlemmerne, der vælger bestyrelsen og det er dem, der drifter aktivitetsudvalget, som skal lave al dans. 
Samarbejdsudvalget består af de to næstformænd samt formændene for aktivitetsudvalgene. 
Aktivitetsudvalget kan nedsætte ad hoc grupper. 
 
§ 9 
Stemmeberettiget på årsmødet er klubbernes anmeldte repræsentanter og medlemmerne af DDs 
bestyrelse. 
Hver klub har mindst 1 stemmeberettiget repræsentant. Klubber med 51 medlemmer eller derover har 2 stem-
meberettigede repræsentanter. Klubber med 101 medlemmer eller derover har 3 stemmeberettigede repræsen-
tanter. Klubber med 151 medlemmer eller derover har 4 stemmeberettigede repræsentanter og så fremdeles. 
 
Vi ser det som en stor fordel for vores medlemmer, da vi har mange foreninger med et mindre medlemstal.  
 
Har en klub ikke rettidigt anmeldt deres deltagere eller har klubben ikke indberettet sit medlemstal jf. § 3, samt 
indbetalt kontingent til DD, skal DD’s bestyrelse fratage klubbens repræsentanter deres stemmeret på årsmødet. 
Klubben har dog fortsat møde- og taleret. 
Dvs. at man for fremtiden skal tilmelde sig årsmødet til tiden… Det skyldes, at der ved det nye årsmøde er nogle 
valg, hvor det er nødvendigt at vide på forhånd, hvilke delegerede der deltager. 
 
Beslutninger på årsmødet tages ved simpelt flertal, jf. dog (§ 18 og 19). 
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. 
Individuelle medlemmer har møderet og stemmeret til årsmødet. Jfr. DIF’s love kan individuelle medlemmer højst 
udgøre 10% af det antal stemmeberettigede foreningsrepræsentanter. Det samlede antal individuelle stemmebe-
rettigede kan dog ikke overstige 20 stemmer. Ved tilmelding til årsmødet af flere end 10%/20 individuelle med-
lemmer er det de først anmeldte, jfr. mail/tilmeldingstidspunkt, som oppebærer stemmeret. 
Dette er en ændring ift. i dag, hvor enkeltmedlemmer ikke har stemmeret ved årsmødet. 
 
§ 11 Bestyrelsen 
Bestyrelsen består af 
Formand - vælges i lige år 
Næstformand/ kommunikation og marketing - vælges i lige år 
2. Næstformand/økonomiansvarlig - vælges i ulige år 
Bestyrelsesmedlem/talent og elite - vælges i lige år 
Bestyrelsesmedlem/klubudvikling og medlemsvækst - vælges i lige år 
Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering - vælges i ulige år 
Bestyrelsesmedlem/udvikling-nye dansearter - vælges i ulige år 
I tilfælde af vakance kan bestyrelsen vælge at supplere sig selv til løsning af specifikke arbejdsopgaver frem til 
førstkommende årsmøde. 
Den daglige ledelse i DD forestås af bestyrelsen. Bestyrelsens arbejde udføres i henhold til udarbejdet forretnings-
orden. 
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. 
Medlemmer af bestyrelsen kan ikke samtidig være medlem af et aktivitetsudvalg. Årsagen hertil er, at det er 
nævnt således i DFI’s CoC, at man ikke kan besidde poster i flere bestyrelseslag og desuden er det vigtigt, at besty-
relsen er det politiske lag og aktivitetsudvalget udfører det ”praktiske” arbejde. 
 
Der er på et fællesmøde, i fredags, mellem bestyrelserne i Danmarks Sportsdanserforbund og Folkedans Danmark 
besluttet at bestyrelsesposterne d. 3. oktober fordeles på følgende måde: 
Formand: Karen Pedersen, Sportsdans 
Næstformand/ kommunikation og marketing: Jan Kirk Todsen, Folkedans 
2. Næstformand/økonomiansvarlig: Bent Hansen, Folkedans 
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I perioden fra 3. oktober og frem til det første ordinære årsmøde i 2. kvartal 2022 er der dannet et formandskab 
bestående af formanden og de to næstformænd. Dette betyder at alle beslutninger, der normalt kan tages af en 
formand, i den nævnte periode tages af de tre personer i fællesskab. 
 
Bestyrelsesmedlem/talent og elite Micki Chow, Sportsdans 
Bestyrelsesmedlem/klubudvikling og medlemsvækst Anne-Kathrine Clausen, Folkedans 
Bestyrelsesmedlem/stævner og turnering Lone Schmidt, Folkedans 
Bestyrelsesmedlem/udvikling - nye dansearter Finn Madsen, Sportsdans 
 
Det betyder, at Folkedans har et flertal af bestyrelsesposterne. Samtidig er det de to næstformænd, der er besty-
relsens repræsentanter i Samarbejdsudvalget og dermed har kontakten til aktivitetsudvalgene. 
 
Samtidig er det besluttet at vælge Trine Jordan Andersen som formand for Aktivitetsudvalget Folkedans. Resten 
af styrelsen stiller sig til rådighed i aktivitetsudvalg og evt. underudvalg. 
Vi er ganske godt tilfreds med denne aftale. Som det fremgår, så har vi 4 poster ud af 7 i bestyrelsen og at alle for-
mandsbeslutninger træffes i formandskabet. Det var en lang forhandling, for vi havde to kandidater til formands-
posten, men det endte med dette kompromis, som vi folkedansere lagde på bordet. Vi er meget trygge ved at vi 
med denne fordeling af posterne har mulighed for at styre alt hvad der sker i den nye bestyrelse. 
Men vi skal huske at det vigtigste faktisk er Aktivitetsudvalgene, da det er der alle arrangementer med dans skal 
foregå. Bestyrelsen skal kun tage stilling til de meget overordnede politiske beslutninger, men de er også vigtige 
nok endda. 
Foruden overtaget i bestyrelsen, så består samarbejdsudvalget af formændene for de enkelte Aktivitetsudvalg og 
de to næstformænd, så her får Bent og jeg direkte kontakt til alle udvalg og får ansvaret for at implementere be-
styrelsens beslutninger i alle Aktivitetsudvalg. En samlet Styrelse i Folkedans Danmark mente at alle de nævnte 
fordele tæller mere end den formelle formandspost, som ikke kan tage selvstændige beslutninger de første 6-9 
måneder. 
Når vi når til årsmødet i 2. kvartal 2022 vil der være valg til alle bestyrelsesposter, så det er meget vigtigt at alle 
foreninger møder op til dette årsmøde, da der her er mulighed for at rykke på nogle af bestyrelsesposterne. Her 
vil formandskabet også ophøre og formanden vil lede bestyrelsen på vanlig vis. 
 
§ 14 Aktivitetsudvalg 
Aktivitetsudvalgene har det overordnede ansvar for alle aktiviteter på alle niveauer inden for den eller de discipli-
ner de dækker. Bestyrelsen godkender dog afholdelse af internationale mesterskaber på dansk grund. 
Der udarbejdes derudover en forretningsorden for hvert enkelt aktivitetsudvalg. 
Formanden for aktivitetsudvalgene vælges på årsmødet. Medlemsforeninger skal senest 4 uger før årsmødet til-
kendegive hvilke aktivitetsudvalgs formandsvalg, de ønsker at afgive stemme til. Kun de klubber som er forhånds-
registreret til aktivitetsudvalgs formandsvalg, kan afgive stemme til de pågældende formandsvalg. Kun de klub-
ber, der er forhåndstilmeldt til årsmødet, kan stemme ved formandsvalget. 
Aktivitetsudvalgenes øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra aktivitetsudvalgene og klub-
berne. Aktivitetsudvalgene består af 5-7 medlemmer og udpeges for et år ad gangen. Aktivitetsudvalgene konsti-
tuerer sig selv. 
Aktivitetsudvalg besluttes af bestyrelsen eller efter forslag fra klubberne på årsmødet. 
Aktivitetsudvalg kan alene opløses efter flertalsbeslutning på årsmødet. 
Aktivitetsudvalgene udarbejder årligt aktivitetsplan og budget for udvalgets planer. 
Aktivitetsplaner og aktivitetsbudgetter godkendes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen orienterer om nedsatte aktivitetsudvalg og deres sammensætning på årsmødet. 
 
Dette var en gennemgang af de væsentligste punkter i vedtægterne. Foruden vedtægterne er der udarbejdet en 
forretningsorden for bestyrelsen der fortæller alt omkring: Møder og indkaldelser, sager til behandling, beslut-
ningsdygtighed og afstemninger, dagsorden og mødemateriale, åbne og lukkede møder, referat, udvalgsmedlem-
mers rolle og ansvar på møder, tavshedspligt, bestyrelseshvervet i øvrigt, habilitet og kommunikation.  
Der er udarbejdet en minimumsforretningsorden for aktivitetsudvalgene, der sikrer en stor grad af frihed til at 
udvikle en forretningsorden for det enkelte aktivitetsudvalg, men samtidig sikrer at der er en række krav som ud-
valgene lever op til. 
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Der er udarbejdet en Code of Conduct, der sikrer den gode ledelse af Dans Danmark. 
 
Der er lavet en aftale om hvor meget af vores formue, der som minimum skal overføres til Dans Danmark. Der er 
lavet budget og udgiftsprofil, der sikrer at økonomien overordnet bliver brugt på de tiltænkte overordnede for-
mål, dvs. hvor stor en procentdel, der skal bruges på konkurrencer, på marketing, på PR osv. 
 
Der er lavet en kontingentstruktur, der sikrer indtægterne. Børn under 6 år betaler 50 kr. alle andre betaler 75 kr. 
per person. Desuden er der et kontingent per forening på 
 1.000 kr. op til 50 medlemmer 
 1.200 kr. 51 til 100 medlemmer 
 1.400 kr. 101 til 150 medlemmer 
 1.600 kr. 151 og opefter, uanset hvor mange 
 
Når vi sammenligner det nye kontingent med det vi har i dag, så vil det, selvom man regner klubkontingentet 
med, være billigere at være medlem af Dans Danmark, hvis man er minimum 10 medlemmer. 
 
Der er aftalt en fælles marketingplan og at der fra 1. januar 2022 skal etableres en fælles kommunikationsplat-
form, så alle dansere i Dans Danmark, uanset danseart får fælles information på fælles platform. Der vil også blive 
lavet en fælles hjemmeside. 
 
Det er aftalt at vi beholder kontor i både Odense og Brøndby – Odense fordi det er centralt i landet og Brøndby 
fordi det er der, mange andre forbund har til huse. Desuden fortsætter alle medarbejdere. Der kan dog evt. blive 
tale om at nogle får ændret nogle af deres arbejdsopgaver. Der er lige nu ansat følgende medarbejdere: 
 Jesper, Sportschef hos DS 
 Maja, skoleprojekter hos DS 
 Jan, udviklingskonsulent. Går på pension 31. oktober. Den nye bestyrelse skal beslutte hvilke kompetencer 

der skal ansættes fremadrettet, hvis der skal ansættes. 
 Dorthe, forenings- og forbundskonsulent hos FD 
 Anita, administration og marketing hos FD 
 Lisbeth, dragtsalgsafdelingen, hun går på pension 31. december, Lis overtager. 
 
Retningslinjer for guldnåle og æresmedlemmer i fremtiden. De nuværende æresmedlemmer fortsætter med 
samme rettigheder som de har i dag. Vi har Gitte Nødskov. 
Rettighederne man har ved indtrædelsen, fortsætter – evt. nye æresmedlemmer får rettigheder efter de nye ret-
ningslinjer. Guldnål kan tildeles personer, der har gjort et ekstraordinært stort stykke arbejde for dansen. 
 
Vi fortsætter i alle nuværende internationale samarbejder, herunder Nordlek. 
 
Der er aftalt en række administrative processer, f.eks. kontoplan, medlemsregistreringssystem, Office pakke, 
mailstruktur, procedure for stiftelse af Dans Danmark 3. oktober, dobbeltmedlemsskaber og kontingentfrie med-
lemmer. 
 
Der er stadig en lang række beslutninger, som den nye bestyrelse hurtigt skal tage fat på. f.eks. har det vist sig 
meget svært at blive enige om et logo og derfor kan vi desværre ikke vise jer noget logo i dag. 
 
Bent vil redegøre for økonomihåndteringen fra i dag og frem til årsregnskabets afslutning. Desuden vil han orien-
tere om fordelingen af vores formue i forbindelse med overgangen til Dans Danmark. 
 
Styrelsen mener vi er så langt med dannelsen af Dans Danmark, at vi fuldt ud kan anbefale at nedlægge Folkedans 
Danmark og tiltræde Dans Danmark. For den almindelige danser, der møder op en aften i ugen og danser, vil der 
ikke være nogen forskel. Alle foreninger kører videre som de plejer. 
Med et større og stærkere forbund vil vi være mere robuste. Vi vil have nemmere ved at få politikere, DIF’s besty-
relse, Team Danmark og andre interessenter i tale. 
En stærkere organisation styrker de lokale foreninger og stærkere lokalforeninger styrker organisationen. 
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Vi håber forsamlingen er enige i dette og bakker op om Styrelsens forslag. Som jeg redegjorde for først i min ori-
entering, så har vi de sidste 4 år modtaget DIF midler på baggrund af vores strategiaftaler og med en forventning 
om at alle aftaler bliver indfriet. De kommende 4 års DIF-indtægter bygger på udviklingen af det forbund vi stifter 
på næste søndag. Hvis forsamlingen vælger at stemme imod Styrelsens forslag, vil vi langt fra nå i mål med vores 
nuværende strategi og hele grundlaget for vores kommende strategi vil være forsvundet. Dette vil medføre at DIF 
fjerner en stor del af vores nuværende og formentlig næsten hele af vores kommende tilskud, og det vil vi på in-
gen måde kunne overleve som organisation. Foruden det økonomiske tab, vil vi også miste en stor del af den an-
seelse vi har opnået de sidste år, netop fordi vi har påtaget os at danne et nyt forbund. 
 
Danmarks Sportsdanserforbund vedtog på et ekstraordinært årsmøde i går, at de nedlægger sig selv og indtræder 
i Dans Danmark. Jeg vil her opfordre jer til at gøre det samme, med det forbehold at bestyrelsen bliver sammen-
sat som fremlagt, inklusiv det tre personers formandskab, bestående af formanden og de to næstformænd, der 
kun kan arbejde ved enighed. 
 
Folkedans Danmark fortsætter med at eksistere frem til 31. december 2021. Fra 1. januar 2022 overgår alle med-
lemmer til Dans Danmark. 
Fra 3. oktober til 31. december arbejder Dans Danmarks bestyrelse og Aktivitetsudvalg sideløbende med de nu-
værende forbund, så alt bliver overdraget og intet tabes på gulvet. 
Alle der er frivillige nu, fortsætter med at være frivillige i fremtiden. Den nye samarbejdspartner for alle frivillige 
er Aktivitetsudvalget Folkedans. 
 
Vi glæder os til at tage fat på opgaverne i den nye organisation. Vi glæder os til at udvikle dansen sammen. 
 
 

5.  Økonomisk orientering v/Bent Hansen 
Bent Hansen redegjorde for de regnskabsmæssige procedurer og den forventede økonomi i tiden 3.10.-
31.12.2021: 
 
Regioner 
 Regionernes regnskaber afsluttes som normalt – dette gælder også dragtregnskab 
 Regnskaberne sendes hurtigst muligt til FD’s kasserer.  
 Man skal undgå at have skyldige og tilgodehavende poster 
 Regnskaberne revideres som normalt. 
 De underskrevne regnskaber sendes til FD’s kasserer 
 Der vil ikke være valgmøde i 2022, hvor man kan præsentere regnskabet for regionens medlemmer, da regio-

nerne vil være nedlagt 
 
Folkedans Danmark og tilknyttede fonde 
 Regnskaberne afsluttes på sædvanlig vis 
 Regnskaberne revideres af interne- og ekstern revisor 
 Alle regnskaber, inkl. regioner, opbevares hos FD 
 Der vil ikke være et årsmøde i 2022, hvor regnskabet fremlægges 
 I stedet fremlægges regnskaberne på den nye Dans Danmark-hjemmesiden under folkedanseraktivitetsudval-

gets sektion 
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Estimerede indtægter og udgifter for Folkedans Danmark indtil 31.12.2021 
 
 
Beholdning 01.09.2021 Kr. 3.370.000 
 
Estimerede indtægter 01.09.-31.12.2021 Kr. 220.000 DIF-tilskud 
  Kr. 200.000 3.300 medlemmer 
  Kr. 175.000 Inspirationskursus 
  Kr. 27.000 Efteruddannelseskursus 
 
Estimerede udgifter 01.09.-31.12.2021 Kr. -189.000 Løn mv. 
  Kr. -190.000 Instruktørkurser 
  Kr. -18.000 Stævner 
  Kr. -58.000 Udvalg 
 
  Kr. 3.537.000 Netto 
 
Det er i det kommende Dans Danmark blevet besluttet, at der kan øremærkes beløb til bestemte formål, som de 
to nuværende organisationer mener, skal gennemføres/tilgodeses. 
Styrelsen har aftalt følgende: 
 
 
  Kr. 3.537.000 Netto 
 
Øremærkede hensættelser i DD Kr. -234.000 Instruktørkursus 
  Kr. -90.000 Dragtkursus 
  Kr.  -52.000 Efteruddannelse Dragt 
  Kr. -20.000 Høng-kursus 
  Kr. -183.000 Inspirationskursus 
  Kr. 2.958.000 Nyt netto 
 
Overføres til DD opstart Kr. 250.000 
Overføres til FD Fonden Kr. 2.708.000 Plus Enrumvej 6A 
 
 
Opstartsbeløbet til DD skal sikre, at husleje, løn mv. kan betales, indtil man får kontingentindtægter i foråret 
2022. DS og FD indbetaler lige store beløb – kr. 250.000 – til opstarten. 
 
Der er arbejdet meget med at få etableret Folkedans Danmark Fonden – bl.a. har man konsulteret både en advo-
kat og en statsautoriseret revisor for at sikre, at alle lovmæssige krav er opfyldt og at Fondens bestemmelser er til 
at arbejde ud fra. En del af midlerne er tilgået via arv med et bestemt formål tilknyttet og det er vigtigt, at disse 
formål tilgodeses, også efter oprettelsen af DD. 
 
Formålet med Folkedans Danmark Fonden: 
 Uddannelse: Fripladser på uddannelse for instruktører i folkedans samt friplads for instruktør i dragtsyning 
 Nye initiativer: Bemærkelsesværdige indsatser til gavn for folkedansen samt fortjenstfulde indsatser og ønske 

om dygtiggørelse inden for folkedansen 
 Rejser: Dækker op til 80%, hvis udsendt af DD vedr. Folkedans eller af Folkedanseraktivitetsudvalget 
 Børn og Unge: Støtte udviklingsprojekter og initiativer inden for folkedans 
 Derudover kan legatbestyrelsen kan ved egen kraft vælge at støtte egnede projekter 
 
Folkedans Danmark Fonden administreres som følger: 
 Legatbestyrelsen behandler ansøgninger 6 gange om året 
 Fondens midler anbringes og forvaltes forsvarligt 
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 Bestyrelsen består af 4 kompetente medlemmer fra folkedanserkredse, og stiftes af FD’s formand, næstfor-
mand, kasserer og sekretær. Det vil være naturligt at indhente oplysninger hos f.eks. formanden for dragtud-
valget ifm. ansøgninger om tilskud til dragtrelaterede aktiviteter 

 Frk. Karen Fischer Hansens Rejselegat administreres af fondens bestyrelse 
 
Folkedans Danmark Fondens regnskab: 
 Årligt regnskab udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik 

 Regnskabet revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning 
 Regnskabet fremlægges på DD hjemmesiden, under folkedanseraktivitetsudvalgets sektion    
 
Der er ingen medlemmer af Folkedans Danmark Fonden. Formålet er udelukkende at sikre, at de midler, der er 
afsat til visse formål, skal bruges til formålene. 
 
Herefter blev begge indlæg sat til debat.  
Hans Peter Rose og Peter Skouenborg blev udpeget som ”løbende mikrofoner”. 
 
Niels Hansen, Jelling Folkedansere: Jeg savner en beskrivelse af, hvordan de to små forbund (squaredanserne og 
seniordanserne) bliver behandlet i bestyrelsen. Demokrati kendes på den måde, hvorpå man behandler mindre-
tallet, men der blev ikke nævnt et ord om, hvordan disse to indgår i bestyrelsen. 
 
Grete Pedersen, Korup/- Folkedansere: Vi har hæftet os ved at medlemmer af Aktivitetsudvalg udpeges for 1 år 
ad gangen. Hvorledes sikrer man så kontinuiteten? 
 
Dorte Møller Jørgensen, Gymnastikforeningen Verninge Folkedansere: Jeg vil gerne rose Styrelsen for flot, flot 
arbejde. Jeg føler mig fuldstændig tryg, når jeg ser, hvilke bestyrelsesmedlemmer, vi får i DD.  
Hvor mange medlemmer har DS ift. FD? 
 
Vibeke Mandrup, Holstebro Folkedanserforening: Der står, at nogle bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 
andre i ulige år. Kan vi få de bestemte årstal at vide eller kan vi risikere, at hele bestyrelsen bliver udskiftet om 1 
år? 
 
Edit Havgaard Rose, Nr. Hostrup Ungdomsforenings Folkedanserafd.: Jeg er medlem af en folkedansegrupper af 
en ungdomsforening. Beregner man kontingent ud fra alle medlemmer i ungdomsforeningen eller kun ud fra 
medlemmerne i folkedanserafdelingen? 
 
Jan Kirk Todsen: 
Til Niels: Desværre har både squaredanserne og seniordanserne valgt at trække sig og ønsker ikke at indgå i det 
nye forbund. Vi har dog sent som i går haft møde med seniordansernes bestyrelse. Deres organisation er ikke op-
bygget på samme måde som vores – de har ingen foreninger, men hold under f.eks. LOF eller AOF. De har en 
landsbestyrelse og 13 regioner, som ikke har en formel bestyrelse. Seniordanserne kunne ikke overskue de mange 
møder, men vil gerne være med i DD, når de kan bedømme, på hvilket grundlag, de kan være med. 
Squaredanserne har ikke betalt kontingent til deres landsorganisation, da den har kunnet leve af DIF-tilskuddet. 
Derfor har den ikke kunnet sælge ideen om kontingent til DD til deres medlemmer. Bestyrelsen kan godt se, at de 
vil være dårligere stillet pga. mistet DIF-tilskud og manglende mulighed for at være med i forsikringsordningen, 
men det kan deres medlemmer ikke. 
Til Grete: Vi har erfaring for, at mange ikke vil sige ja til en bestyrelsespost i længere end 1 år. Aktivitetsudvalgs-
medlemmer skal ikke udskiftes hvert år – man kan fortsætte så længe, man har lyst og så længe man er en udvik-
lende faktor. Skulle hele aktivitetsudvalget blive skiftet ud et år, har man stadig DD’s bestyrelse og ad hoc udvalg 
samt forretningsordenen, som kan sikre det fortsatte arbejde. 
Til Dorthe: Tak for roserne. DS har lige øget deres medlemstal, da Breakerne for ganske kort tid siden er blevet 
medlem, men vi er ca. lige store. DS har langt færre foreninger end FD, men foreningerne har flere medlemmer. 
Det kunne f.eks. medføre at en sportsdansforening har 35 stemmeberettigede delegerede, men erfaringsmæssigt 
møder langt de fleste ikke op til årsmøderne. 
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Til Vibeke: Vi mener, det er vigtigt, at det er de rigtige folk, der er på bestyrelsesposterne og vi tror også på, at der 
kommer flere delegerede fra folkedanseforeninger til årsmødet end fra sportsdanserforeningen. Ved deres års-
møde i går var kun 4 foreninger repræsenteret. 
Til Edit: Der er udfærdiget retningslinjer vedr. dobbelt medlemskab, kontingentfrie foreninger osv. Der er bl.a. en 
regel om, at en forening kun betaler for dem, der danser. Hvis man f.eks. har et Bug-hold, og der, som nu, ikke er 
et Aktivitetsudvalg for Bug, skal danserne på dette hold ikke betale personligt kontingent. De tæller dog med ved 
opgørelsen af antal foreningsmedlemmer. Man har kun delegerede til årsmødet iht. til det antal medlemmer, der 
er betalt personligt kontingent for. 
 
Egon Agerskov, Tølløse Liegstouw Forening: Bent nævnte, at revisorerne skal godkende regnskaberne afsluttet pr. 
31.12.2021, men revisorerne er afgået på det tidspunkt. Skal der være en tekst om, at enkelte personer skal for-
blive på deres poster i en længere periode? 
 
Anna-Margrethe Jonsson, Gribskov Folkedansere: Er der truffet aftale om, at der skal betales leje for Enrumvej 6, 
som vil indgå i Folkedans Danmark Fonden? 
 
Rise Larsen G.D.V. Hundested: Skal jeg forstå, at vi i vores forening ikke skal betale medlemskab for vores linedan-
sere? 
 
Jan Kirk Todsen: 
Til Egon: Vi mener ikke, der er noget i vores vedtægter, der hindrer, at procedurerne fortsætter efter nedlægnin-
gen af foreningen. Det er styrelsen, der har ansvaret for, at regnskaberne er afsluttet og revideret af de relevante 
instanser. Inden da kan hverken revisorer eller Styrelsen træde endeligt tilbage. 
Til Anna-Margrethe: Ja, der er indregnet husleje for benyttelse af Enrumvej 6. 
Til Rise: Ja, som det ser ud til lige nu, skal du efter 1.1. ikke betale kontingent for line-danserne i jeres forening. I 
kunne dog i stedet samarbejde med andre line-dansehold på Sjælland om at få oprettet et aktivitetsudvalg for 
line -dans, så vi i DD også kunne gøre en indsats for den danseform. 
 
Dorte Bøjesen, Viborg Folkedanserforening: Jeg er medlem af to foreninger, betaler kontingent til FD gennem den 
ene forening og repræsenterer den anden forening i dag via fuldmagt. Vil det kunne lade sig gøre i DD? 
 
Dirigenten oplyste, at styrelsen forslag under pkt. 6 vil blive sat til skriftlig afstemning. 
 
--------  
 
Årsmødet blev suspenderet kl. 12.00 og genoptaget kl. 13.00. 
 
--------  
 
Jan Kirk Todsen:  
Til Dorte: Der står ikke noget i DD’s vedtægter herom, men det er blevet diskuteret i formandsgruppen, om én 
delegeret kan afgive 27 stemmer, fordi vedkommende har fuldmagt fra 27 andre delegerede. Det kan ikke lade sig 
gøre og derfor tror jeg heller ikke, at der kan stemmes ved fuldmagt fremover. Dette bør dog præciseres i DD’s 
vedtægter. 
 
Der er her i pausen blevet nævnt flere danseformer, som f.eks. Zumba, om end man kan spørge sig selv, om det er 
dans. Men det er værd at undersøge, om de kan komme med ind i DD, ligesom f.eks. forskellige squaredans-ret-
ninger.  
De tilstedeværende linedansere har allerede fået kontaktoplysninger på Finn Madsen, som er kommende besty-
relsesmedlem i DD med ansvar for nye danseformer. Det er dejligt at mærke jeres interesse. 
 
Hanne Troen, FD Region Sjælland: Hvis jeg nu danser et eller andet og gerne vil med i DIF, skal jeg så være med-
lem af DD? Hvad med DGI? 
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Erik Jønsson, Glad Dans Gladsaxe og FD-revisor: Jeg vil gerne rose Styrelsen for, hvad I har gjort omkring DD og jeg 
opfordrer til, at man stemmer for Styrelsens forslag. Mht. Folkedans Danmark Fonden mangler jeg noget omkring 
aflæggelse af regnskab, valg af revisor og revision af regnskab. 
 
Grete Pedersen, Korup-Ubberud Folkedansere: Vi ved ikke hvad Bug er? 
 
Jan Kirk Todsen:  
Til Grete: Bug er en forenklet form for jitterbug, som er meget populært i Sverige og Norge. Det bliver dog betrag-
tet som en ny danseform. 
Til Hanne: En af grundene til, at vi aldrig kunne blive et selvstændigt forbund i DIF er, at de ikke kan indse, at der 
er flere end én form for dans og derfor kan de ikke se, at der skal være mere end ét danseforbund i DIF. Vi kan 
kun håbe, at kommende danseformer vil være medlem hos DD og ikke hos andre, som f.eks. cheer leading, der er 
med i forbundet for amerikansk fodbold og BMX, der er med i forbundet for motorsport osv. 
Til Erik: Bent redegjorde for, at det var en lukket fond uden medlemmer. Derfor er der ingen regnskabsaflæggelse 
og intet årsmøde at fremlægge det på. Selvfølgelig skal gældende regnskabs- og revisionsregler overholdes og 
derfor har vi også involveret en revisor i udformningen af reglerne. Hvis ikke der kan/skal bruges en professional 
revisor, kan det evt. komme på tale at vælge en frivillig revisor ifm. DD’s Årsmøde, men det må tages op på et se-
nere tidspunkt. 
 
Leif Madsen, Fredensborg Folkedansere: Hvis DD ophører, skal midlerne iht. vedtægterne overgå til DIF. Gælder 
det også midlerne i Fonden? Skal dobbeltmedlemskab registreres? 
Jan Kirk Todsen:  
Til Leif: Der vil ikke komme til at stå i fondsbetingelserne, at midlerne ved Fondens ophør skal overgå til DIF, men 
at de skal gå til beslægtede formål. 
Der er i princippet ikke krav om dobbelt medlemskab. Hvis man er medlem af 2 foreninger, stiller forbundet ikke 
krav om, at du betaler kontingent to steder. Alle skal have et primært medlemskab i en eller anden forening, men 
det er op til lokalforeningen selv at afgøre, om man skal være primært medlem hos dem. Hvis man stiller op til 
konkurrencer for to foreninger, skal man være primært medlem af begge foreninger. 
 
Formandens og den økonomiansvarliges beretninger blev herefter taget til efterretning. 
 
Egon Agerskov, Tølløse Folkedansere: Der er noget, der hedder Vennekredsen – bliver den nedlagt pr. 31.12.2021 
eller fortsætter den?   
Jan Kirk Todsen: Det var æresmedlem Gitte Nødskov, der var idé- og foregangskvinde til Vennekredsen og det har 
vi stor respekt for. Vi vil derfor konsultere Gitte om Vennekredsens fremtid, men Styrelsens indstilling er nok, at 
den kan nedlægges. 
(Egon Agerskovs spørgsmål blev stillet under pkt. 6, men blev i praksis behandlet under pkt. 5). 
 
 

6. Afstemning om Folkedans Danmarks opløsning pr. 31. december 2021 
 En vedtagelse kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer 
 
De delegerede blev gjort opmærksom på, at såfremt de stemmer for nedlæggelsen af Folkedans Danmark og til-
træden til Dans Danmark, sker det under forudsætning af at: 
 
 Valget kun træder i kraft såfremt Dans Danmark bliver en realitet 
 Dans Danmarks bestyrelse bliver sammensat som fremlagt 
 Bestyrelsen frem til det ordinære årsmøde 2022 ledes af det beskrevne formandskab 
 Alle bestyrelsesposter er på valg ved det ordinære årsmøde 2022 
 Aktivitetsudvalg Folkedans formanden bliver valgt som fremlagt 

 Der overføres kr. 829.000 til Dans Danmark (Beløb tilpasses endeligt regnskab) 
 Der overføres kr. 2.708.000 til Folkedans Danmark Fonden (Beløb tilpasses endeligt regnskab) 
 Sekretariatet: Enrumvej 6A, 5270 Odense N overføres til Folkedans Danmark Fonden 
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Mødet blev suspenderet under optællingen af stemmerne. 
 
Den skriftlige afstemning viste, at forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Jan Kirk Todsen nævnte, at han var virkelig stolt af at være udnævnt som æresmedlem, men han var endnu mere 
stolt af, at 100% af de delegerede stemte for forslaget. Det er den allerbedste start for det forbund, at både DS og 
FD’s medlemmer har enstemmigt vedtaget oprettelsen af det nye forbund. 
Tak og tillykke! 
 
 

7. Eventuelt 
Anne-Grete Jensen, Spillemandskredsen: Vi vil fra Spillemandskredsen gerne sige tak for det gode samarbejde 
med Folkedans Danmark. Vi glæder os til samarbejdet med Dans Danmark. 
 
Grete Pedersen, Korup-Ubberud Folkedansere: Hvordan får vi information fremover? Bruger I Trin & Toner eller? 
Jan Kirk Todsen: Der kommer informationer i Trin & Toner, der også udkommer i januar 2022, hvor Landsstævnet 
i Aalborg præsenteres. Når DD er stiftet den 3.10.2021 vil der blive udsendt en fælles meddelelse via FD’s og DS’s 
hjemmesider og på de sociale medier.  
Aktivitetsudvalget vil kontakte regionerne omkring gennemførelse/overdragelse af de forskellige arrangementer 
og aktiviteter.  
 
Hanne Troen: I hvilken form kommer informationen? Der kommer vel også en ny hjemmeside engang? 
Jan Kirk Todsen: Vi bruger hjemmeside, facebook og nyhedsbreve til alle medlemmer. Vi kan først på CVR-nr. fra 
mandag den 4.10. og dermed få en bankkonto og købe et domænenavn. Derefter kan vi lave opslag på den fælles 
hjemmeside.  
 
 
 
Dirigent Hans Skou afsluttede herefter Årsmødet. 
 
Jan Kirk Todsen takkede Hans Skou for et særdeles veludført arbejde som dirigent og de delegerede for det store 
fremmøde. 
 
 
 
 
 
Odense, den 26. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 _____________________________ _____________________________    
 Hans Skou Lone Schmidt 
 (dirigent) (referent) 

 
 


