
Folkedans Danmark Fonden – fond til folkedansens fremme og bevarelse.  

 

VEDTÆGT 

 

1. 

Legatets navn er "Folkedans Danmark Fonden".                      

Legatets hjemsted er Odense Kommune. 

 

2. 

Stiftelse 

Folkedans Danmark Fonden stiftes for at samle de midler som Folkedans Danmark har modtaget som gave 

eller arv i én fond. Fonden vil kun medregne de midler, hvor giveren har ønsket, at midlerne skal gå til 

folkedansen.  

Disse listes herefter: 

 Ejendommen Enrumvej 6A, Odense     

 Arv fra Fr. Olsen, vedr. uddannelse af yngre folkedanserinstruktører    

 Arv fra Ejler Bøgeskov vedr. uddannelse af folkedanserinstruktører                     

 Midler afsat til dragtinstruktøruddannelsen    

 Folkedans Danmarks Venneforening    

 Folkedans Danmarks Jubilæumsfond    

 Frøken Karen Fischers rejselegat     

 Mindefonden for A. Thyregaard  

Den samlede kapital forelå i fast ejendom, børsnoterede værdipapirer og bankindeståender. 

 

3. 

Formål 

Det overskud, der hvert år måtte være til rådighed for legatbestyrelsen, kan søges af medlemmer af Dans 

Danmark til følgende formål:  

       Uddannelse.  

o Alle deltagere under 40 år kan søge om tilskud/friplads på uddannelsen for instruktører i folkedans. 

Man kan søge om tilskud op til udbudte pris for medlemmer, minus evt. tilskud fra kommuner eller 

anden side. Bestyrelsen kan dispensere fra alderskriteriet. Ordningen administreres af 

kursusledelsen. 

o Tilsvarende kan der søges én årlig plads på dragtinstruktøruddannelsen. 



 

Nye Initiativer 

o Der kan søges stipendier til bemærkelsesværdige indsatser i forbindelse med nye, anderledes eller 

interessevækkende initiativer, der rækker ud over det, vi almindeligvis kender på det folkekulturelle 

område inden for dans, dragter, musik, forskning eller andre områder, der arbejder til gavn for 

folkedansen i Danmark. 

o Stipendierne kan gives til grupper eller enkeltpersoner 

o Stipendier kan også ydes til personer som har præsteret en fortjenstfuld indsats for folkedansen (for 

eksempel initiativ- eller formandspris), og som ønsker at yderligere at dygtiggøre sig på sit felt, 

herunder eksempelvis ved deltagelse i "Nordisk Kursus", må forpligte sig til at aflægge skriftlig 

beretning.  

 

        Rejser 

o Folkedansernes rejse- og opholdsudgifter til udlandet, herunder Grønland og Færøerne kan 

refunderes med op til 80% af de samlede udgifter ved udsendelse af Dans Danmark eller 

aktivitetsudvalget vedr. folkedans.  

 

       Børn og Unge 

o Støtte alle slags udviklingsprojekter og initiativer blandt børn og unge, der kan bidrage til at 

udbrede kendskabet til og glæden ved at danse dansk folkedans.     

 

 

 

4. 

 

 

Administration 

Legatbestyrelsen gennemgår de modtagne ansøgninger seks gange om året, bestyrelsen kan bede 

om yderligere informationer, herunder formål, budgetter, deltagerlister før en ansøgning evt. 

bevilliges.  

Legatbestyrelsen kan også ved egen kraft vælge at støtte egnede projekter eller personer. 

Modtageren får skriftlig bekræftelse.   

Foreningen optager ikke medlemmer. 



  

  

5. 

Medhjælp 

Bestyrelsen antager den fornødne medhjælp til driften og fastsætter løn og arbejdsvilkår for denne. 

  

6. 

Fondens midler 

Fondets midler anbringes og forvaltes i overensstemmelse med de i lovgivningen herom til enhver 

tid fastsatte regler. 

Fondsbestyrelsens formand og kasserer træffer i fællesskab de nødvendige dispositioner 

vedrørende anbringelse af de administrerede midler. 

 

7. 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen består af mindst 4 medlemmer, udpeget fra folkedanserkredse, og med de relevante 

kompetencer. 

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv. Alle valg til bestyrelsen gælder for livstid, dog 

skal de 3 bestyrelsesmedlemmer, såfremt et bestyrelsesmedlem efter deres enstemmige skøn ikke 

er i stand til på behørig måde at varetage sit bestyrelseshverv, kunne kræve, at det pågældende 

medlem udtræder af bestyrelsen. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand, valget gælder for et år ad gangen. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dennes medlemmer er til stede personligt. 

Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor ikke andet er bestemt. I tilfælde af 

stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Fonden forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, også ved afhændelse og pantsætning 

af fast ejendom. 

Bestyrelsen oppebærer ikke noget honorar, men kan få udlæg (kørsel eller forplejning) refunderet. 

 

 



 

8. 

Regnskab 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik. 

Bestyrelsen påser, at revision af fondens årsregnskab finder sted i overensstemmelse med den 

herom til enhver tid gældende lovgivning. 

 

9. 

Ændringer 

Såfremt forholdene må gøre det ønskeligt, kan der af legatbestyrelsen foretages ændringer i 

nærværende vedtægter, dog kun såfremt den samlede bestyrelse stemmer derfor.  

Ved ophør skal de resterende midler i fonden anvendes til aktiviteter inden for folkedansen eller 

dragtarbejdet.  

 

Folkedans Danmark Fonden blev stiftet per d. 1. januar, 2021, og træder i kraft efter Folkedans 

Danmarks ophør d. 1. januar, 2022. 

 

Underskrifter: 

 

Jan Todsen, formand 

 

Anne Kathrine Clausen, næstformand 

 

Bent Hansen, kasserer                              

 

Lone Schmidt 


