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Referat 
af generalforsamlingen, fredag den 24. februar 2017  

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Valg af formand 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af revisor 
9. Valg af revisor suppleant 
10. Evt. 
 
Traditionen tro bød Ellen Kjær velkommen til generalforsamlingen og bad alle om at synge  
”Vi samles atter …”. 
23 af foreningens medlemmer var fremmødt. Alle var stemmeberettigede. 
Før vi startede på selve generalforsamlingen, mindedes vi de medlemmer, som var bortgået i årets løb.  
Bl.a. Else Fidler og Kaja Lisbjerg. 
   
Pkt. 1 – Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Alex Kristensen. Ingen andre blev foreslået. 
Alex takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet (Dagbladet den 8.2.2017). 
Hvorefter han oplæste dagsordenen. 
 
Pkt. 2 – Beretning 
Ved Ellen. 
Startede med at nævne medlemstallene. 
 Aktive voksne 110 mod 115 i fjor  
 Passive voksne 33 mod 30 i fjor 
                        Kursusholdet 53 mod 50 i fjor 
 Børn 0 
 
Et fald på 2 medlemmer, men total er det en stigning på 1 i forhold til sidste år.     
Der er i år kommet 6 helt nye medlemmer, og 9 tidligere medlemmer er begyndt igen efter en kortere eller 
længere pause, så i alt er det 15 nye medlemmer i år. Det er bare så positivt og skønt.  
Den lille stigning på 4 aktive betyder dog, at 11 er faldet fra, men for nogles vedkommende er det kun 
midlertidigt pga. sygdom, og de forventes tilbage i næste sæson. 
 
Arrangementer i 2016 - 
18.01. Møde med instruktører og spillemænd. 
Følgende var mødt - Lene, Aksel, Hans, Jens, Villy, Jørgen, Else Marie og Leif samt alle fra bestyrelsen. 
Det var et kort, men godt og konstruktivt møde med en god dialog.  
18.01. Alma, Hans og Meta havde arrangeret fælles øveaften for mandagsholdet samt Borbjerg og Aulum-
Haderup folkedanserforeninger. Det er blevet en tilbagevendende tradition, som alle 3 hold glæder sig til. 
Der var ca. 10 kvadriller, og igen i år blev det en rigtig god og vellykket aften. 
20.01. Onsdagsholdet m.fl. var på besøg hos Sørvad-Vind Folkedanserforening, som sørgede for et 
formidabelt kaffebord. Det foregik i Vind Landsbycenter pga. pladsmangel i Sørvad, hvor Sørvad-Vind 
folkedanserne ellers øver. 
Sørvad-Vind folkedanseres instruktører: Ester Larsen (Else Marie's kusine) og Hans Jørgen delte instruktør 
jobbet til musik af egne spillemænd (en stor flok) samt Jørgen, Else og Leif fra Holstebro 
Folkedanserforening. Det var en rigtig dejlig aften, som, vi håber, bliver en fast tradition. 
24.01. Region Midt's generalforsamling blev holdt i Gjern Kulturcenter. Karsten, Ellen, Hanne og Alma var 
mødt op sammen med Leif, som er medlem af Region Midt. Vi har 2 stemmer for vores forening. Ca. 30 
deltog. Leif modtog ikke genvalg. Hanne blev valgt ind i bestyrelsen, men meldte fra igen et par uger 
senere.  
26.02. Generalforsamling. 31 var mødt op til gule ærter og 63, deraf 62 stemmeberettigede, medlemmer til 
generalforsamlingen mod henholdsvis 27 og 31 året før. Alex var dirigent og gjorde det med stor dygtighed. 
2 bestyrelsesmedlemmer havde desværre valgt at træde ud af bestyrelsen i utide med meget kort varsel 
lige før generalforsamlingen. Heldigvis lykkedes det at finde 2 til at tage over. 2 tidligere 
bestyrelsesmedlemmer. Lis og Vera sagde ja til at hjælpe, for det var umuligt at finde nye medlemmer med 
så kort varsel. Anne Marie tog et år mere, selvom der i dagsordenen stod: Modtager ikke genvalg. Det skal I 
alle 3 have en kæmpe stor tak for. Jan og Niels Ivan modtog begge genvalg.  
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Også en stor tak til Alex, husudvalg og den øvrige bestyrelse for hjælpen med at få det hele til at gå op i en 
højere enhed.  
27.02. Spillemandsaften ved Hardsyssel Spillemandslaug. Også i år var spillemandsaftenen med en mini 
koncert og fællessang i kaffepausen. Hardsyssel Spillemandslaug blev ledet af dirigent Jørgen Nickelsen, 
og dansen blev ledet af Hans Lunde Pedersen. Der deltog 95 incl. 27 spillemænd mod 101 året før incl. 
samme antal spillemænd. 
12.03. Forårsopvisning. Alle 4 hold deltog også i år i forårsopvisningen. 
Alle foreningens spillemænd leverede musikken om eftermiddagen.  
Der var 121 om eftermiddagen mod 129 året før.   
Spisning kl. 18.00. Deltagerantal 84 mod 108 året før.   
Folkedanserbal fra kl. 19.30 med deltagelse af 88 dansere mod 112 året før. Desværre et stort frafald i 
forhold til året før.  
Else Marie var instruktør og Jørgen, Jens, Else og Alfred leverede musikken indtil kaffen. Det blev som 
sædvanlig en rigtig dejlig eftermiddag og aften med en rigtig god stemning. 
29.03.Sommerdans til den 14.06. I alt 12 gange mod 11 gange året før. Foreningens instruktører og Meta 
Nors fra Stoholm, som er leder i Borbjerg Folkedanserforening, skiftedes som instruktører til musik af 
foreningens faste og frivillige spillemænd. 
16.04. Landsforeningens årsmøde i Konferencehuset i Middelfart. 
Årsmødet blev igen afholdt på 1 dag. Vera, Niels Ivan og Karsten fra bestyrelsen deltog. 
Da Landsforeningen har skiftet navn til Folkedans Danmark, blev den nye fane indviet. Den var skænket af 
Danmarks Samfundet. Formanden Jan Kirk Todsen blev genvalgt for en ny 3-årig periode.  
05.05. Hans og Jens underviser og spiller for unge i 7.-9. årgang på Birkelundsskolen. Et særligt idrætshold 
ledet af Jens Agergaard, som sætter fokus på foreninger og aktiviteter, der ikke normalt vælges af de unge. 
Ca. 20 piger og 20 drenge deltog i folkedansen, som de går op i med liv og sjæl. Det ville være dejligt, hvis 
de ville vælge at komme i foreningen.  
14.06. Midsommerfest, som startede med, at vi sang flaget ned, inden dansen begynder. Margrethe 
Dalerup Koch fra Ringkøbing, sognepræst ved Valgmenigheds kirken i Holstebro, holdt en fantastisk og 
tankevækkende båltale. En rigtig god og hyggelig aften med 71 deltagere mod 56 deltagere året før. 
I alt deltog 563 i årets sommerdanse mod 444 året før. Så i gennemsnit var det næsten 6 kvadriller mod 
godt 5 kvadriller året før. Det var glædeligt, at flere mødte op til sommerdans i år. 
01.07. Alma Katrine Jensen fik sit diplom som færdiguddannet folkedanserinstruktør. 
Leif og Ellen kørte til Bjerringbro for at se Alma modtage diplomet og overrække en gave fra foreningen. Det 
var en god oplevelse, og Alma var glad. Alma gør det fantastisk godt, og hun gør et stort stykke arbejde for 
at få fat i nye dansere og få de nuværende til at fortsætte på mandagsholdet. Tak for det Alma. 
11.08. Folder uddeling. Holstebro Folkedanserforening lægger hus til uddeling af foldere i Holstebro by og 
omegn sammen med Svømmeforening og Gymnastikforening, som kommer med frivillige deltagere. 
Foreningen sørger for at finde frivillige folkedansere, styrer ruterne og sørger efterfølgende for bespisning. 
Udgifterne deles mellem de 3 foreninger. Alle deltagere fik god motion, og vejret var som sædvanlig godt. 
Sæsonstart i uge 36. Vi forsøgte ikke med et børnehold i år pga. der kun var mødt en eller 2 op i de 
foregående år.   
På mandags holdet er Alma Katrine Jensen instruktør. Spillemænd er Anne-Katrine Vinstrup og Lene og 
Aksel Sand samt et par unge mennesker, der spiller med som frivillige.  
Der er 16 deltagere, deraf 4 nye. Der er heldigvis hjælp fra de andre hold.  
På tirsdags holdet er Hans Lunde Pedersen instruktør. Spillemænd er Villy Nikolajsen, Hugo Vestergaard 
og Ferdinand Froning. Jørgen Jensen, Nini Nikolajsen og Leif spiller med som frivillige. Der er 56 tilmeldte 
på holdet, en tilbagegang på 14 dansere. Der er kommet 3 nye dansere på holdet. 
På onsdags holdet er Else Marie Christensen instruktør. Spillemænd er Jørgen Nickelsen, Else Stensgaard 
og Jens Ganer. Leif spiller med som frivillig. Der er 38 tilmeldte på holdet, en fremgang på 12. Der er 8 nye 
dansere. Else Marie gør også et stort stykke arbejde, for at få lært danserne, hvordan dansen kommer til at 
se godt ud.  
På torsdags holdet er Tove Marie Pedersen instruktør. Spillemænd er Henning Pedersen. Lisbeth 
Kristensen, Jørgen Jensen og Leif er frivillige spillemænd. Holdet nyder godt af Johanne Marie og Bent 
Larsen's forplejning. Der er 53 tilmeldte på holdet, en lille tilbagegang på 5 medlemmer.  
Det skal dog nævnes, at flere medlemmer danser på flere hold, hvorfor antallet på alle hold faktisk er 
højere. Det er jo dejligt, at der er mange, der kan og har lyst til at danse flere dage, da det betyder flere 
medlemmer.  
08.09.Tove 40 års jubilæum. Det blev fejret på holdet ved sæsonstart den 8. september. Hele bestyrelsen 
troppede op til kaffepausen, og Tove blev behørigt fejret med en blomst og en lille tale.  
Samme aften kl. 17.00 troppede bestyrelse og husudvalg uanmeldt op hjemme hos Tove og Ivan med 
medbragt pålægsbrød, dessert og drikkevarer samt en gave fra foreningen. Vi kom 18 personer, så Tove fik 
huset fuldt. Det var en overraskelse for hende, for hun troede, at de skulle besøge Johanne Marie og Bent, 
og så stod de udenfor døren i stedet for. Det blev en rigtig hyggelig aften, og vejret var helt fantastisk godt. 
Endnu engang et stort tillykke til Tove for 40 års fremragende virke som instruktør i Holstebro 
Folkedanserforening.  
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18.09. Opvisning efter høstgudstjenesten i Ellebæk kirke med fælles frokost efter opvisningen. Nini og Villy 
leverede musikken. Der var inviteret max. 2 par pga. der kun skulle danses til ”Marken er mejet ..”. 
25.09. Opvisning i og udenfor Holstebro Sognekirke efter høstgudstjenesten. 6 par deltog i år incl. Hans 
som instruktør. Jørgen Nickelsen og Anders Løager spillede. Spillemændene er bestilt af menighedsrådet til 
at spille til dansen ud af kirken, til opvisningen og i Menighedshuset til efterfølgende fællesspisning og 
fællessang. Vi blev med det samme bestilt til at komme i september 2017. 
13.10. Nova Vita Magnetterapi ved Herman B. Jensen, Ørum Djurs, havde inviteret Holstebro 
Folkedanserforenings medlemmer til en demonstration af uld sengetøj med magneter på Idrætscenter Vest 
til stegt flæsk med persillesovs.  
14 af foreningens medlemmer deltog. Det blev en rigtig hyggelig aften med mange spørgsmål og latter. 
05.11. Stiftelsesfesten i år skulle Tove's 40 års jubilæum også fejres. Tove og Ivan blev inviteret med som 
æresgæster. Tove ville gerne være instruktør denne aften, men delte aftenen med Else Marie. Musikken 
blev leveret af Else, Jørgen, Jens og Henning. Vi var 92 deltagere mod 101 året før. 
I anledning af Toves jubilæum var dronning Margrethe inviteret - alias Bodil Margrethe Pedersen.  
”Dronningen” var flot klædt på med lang lysegrøn kjole, stor flot hvid hat med grønt bånd, og det blå 
ordensbånd med ”Dannebrogsordenen” hang pænt over skulderen. Hun var virkelig flot. 
Den røde løber blev rullet ind ad døren, så ”Dronningen” kunne modtages standsmæssigt, og den søde 
blomsterpige Julie, Karen og Erlings barnebarn, stod klar med en lille buket blomster til ”Dronningen”, som 
overrakte Tove ”Fortjenstmedaljen” Bodil holdt en helt forrygende tale. Ikke et øje var tørt. Alle morede sig 
og ikke mindst Tove, som bagefter holdt en fin takketale.  
Det var en forrygende god og morsom aften med en fantastisk stemning og stor danselyst.  
23.11. Onsdagsholdet havde besøg af Sørvad-Vind folkedanserne, som kom med en stor flok af egne 
spillemænd. Else Marie ledede dansen. Vi var ca. 8 kvadriller. 
Denne gang sørgede frivillige fra onsdagsholdet for kaffebrød til alle. Det var en rigtig hyggelig aften, og det 
er blevet en god tradition, som alle er enige om, skal fortsætte.  
02.12. Julekoncert med Peter Vesth og Venner, som bestod af Steffan Sørensen, Mette Elsborg, Erik Maribo 
og Kristian Rusbjerg. Der er en helt fantastisk stemning. I år deltog 62 til koncerten mod 58 sidste år. 
Årsagen til det lave antal må være julefrokoster i byen samt vores egen julefrokost i ugen efter. 
Pga. det lave antal hvert år, er det nok sidste gang med julekoncert i foreningen. Kristian Rusbjerg vil prøve 
at kontakte Kulturperlen, for de vil meget gerne fortsætte med at have et spillested i Holstebro. 
13.12. Julefrokost med 5 retters menu. Alma og Hans deltes om at lede dansen til musik af alle spillemænd 
fra tirsdag, onsdag og torsdag. Mandagsholdets spillemænd havde meldt afbud. I år var vi 82 glade 
deltagere mod 69 året før. Det var en rigtig dejlig aften med god og høj stemning lige fra start.  
29.12. Juletræ for børn med dans om juletræet, besøg af Karsten julemand med sanglege og godteposer. 
Mens de voksne nød kaffen og frugten på bordene, så børnene tegnefilm eller legede. Derefter folkedans  
med Hans som instruktør. Else, Hugo og Leif stod for musikken hele eftermiddagen. Der deltog 12 børn, 
men 6 blev meldt fra pga. sygdom. Sidste år deltog 18 børn. Der deltog 27 voksne mod 33 året før. I år var 
alle børn vilde med at danse, så selvom der ikke var flere børn, var eftermiddagen rigtig vellykket.  
29.12. Juletræ for voksne. Igen i år blev der taget godt imod julelotteriet. Salget var stort, for også i år var der 
ekstra mange og gode gaver. Hans var instruktør, og musikken blev leveret af Villy, Nini, Hugo og Alfred. I år 
deltog 107 i foreningens traditionsrige julestue mod 117 året før.  
 
Derudover blev følgende holdt i foreningsregi - 
8 bestyrelsesmøder, 2 møder med husudvalget og møde med Region Midt. 
Husudvalg, bestyrelse og ægtefæller sørgede for fælles have hovedrengøring, som derefter fortsatte via en 
turnusordning en gang om ugen hele sommeren til og med uge 48.  
Husudvalg m.fl. sørger for adventspyntning 
Bestyrelse, husudvalg, ægtefæller m.fl. sørger for julepyntning. 
Facebook siden står Alma for. 
 
Som I kan høre, sker der meget i foreningen, og som bestyrelsen, husudvalg og ægtefæller arbejder med i 
løbet af et år. Det fortjener alle en stor tak for.  
Endnu en god sæson er snart ved at være slut, så derfor vil jeg benytte lejligheden til at bringe en stor tak til 
foreningens medlemmer for det frivillige hjælpearbejde i forbindelse med vores legestuer, andre 
arrangementer og som køkkenvagter i løbet af sæsonen. Ikke mindst til hovedrengøringen i uge 26. 
Det er helt fantastisk, at så mange møder op til hovedrengøringen, der går som en leg, når vi er mange til 
det.  
Foreningens instruktører, spillemænd og frivillige spillemænd skal også have en meget stor tak for 
indsatsen og måde at være på. Det er en fornøjelse, at vi altid kan finde en instruktør og spillemand, når vi 
har behov. Så tak for det til allesammen.  
Tak til Jesper, Sebastian og Benjamin for arbejdet med foreningens nye hjemmeside, og til Alex for at flytte 
alle deltaljerne fra den gamle hjemmeside til den nye. Den er blevet rigtig flot og meget brugervenlig.  
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En stor tak til Johanne Marie og Bent for at passe kursusholdet på fornem vis. Holdet kan slet ikke undvære 
jer og nyder at blive forkælet hver torsdag. 
Også en stor tak til Charles, som gerne hjælper til i køkkenet til både forårsopvisning, julefrokost og altid 
gerne vil sørge for de gule ærter her i aften. 
Tak til husudvalget Erling, Jørgen, Bent og Willi for arbejdet i huset og med husudlejningen i årets løb. Og 
tak til jeres ægtefæller, som også giver en hånd med.  
Tak til Leif for arbejdet med regnskabet og hjælp til husudvalget i årets løb.  
Jeg vil også gerne takke bestyrelse og ægtefæller for et rigtigt godt samarbejde, mange skønne timer og 
hyggeligt samvær. Uden alles hjælp kan det ikke lade sig gøre at få tingene til at hænge sammen.  
1000 tak til jer alle sammen for hjælpen i årets løb.  
 
Det var beretningen for året 2016. Hermed TAK ALLE SAMMEN for denne sæson. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
Pkt. 3 - Regnskab 
Karsten gennemgik regnskabet. Foreningen viste et overskud på kr. 8.532 og huset et overskud på kr. 
19.011, hvilket tilsammen giver et overskud på kr. 27.543. Og en egenkapital på kr. 3.585.766. 
Der var et par poster, som Hanne Munksgaard krævede yderligere kommentarer til. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 4 - Indkomne forslag   
Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. 
§5. Der må ikke ved foreningens sammenkomster danses moderne danse, ligesom medlemmerne iført 
folkedragter ikke må danse moderne danse. 
NY §5. Medlemmerne iført folkedragter må ikke danse moderne danse. 
Årsag: For at få mulighed for at få andre dansekategorier ind i Holstebro Folkedanserforening og 
derigennem få flere medlemmer. 
Der var tale om forslaget sidste år, så derfor er det med som vedtægtsændring i år. 
Alex nævnte, at Folkedans Danmark ikke forhindrer dette. 
Hanne M – en virkelig god ide, hvis vi kan få flere børn og unge med. 
Ændring vedtaget. Alle stemte for. 
§8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling sker ved annoncering i 
dagspressen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om 
vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
NY §8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling sker ved annoncering i 
ugeposten og pr. mail til medlemmer med mailadresser mindst 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Indkomne forslag og forslag om vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Årsag: Ugeposten uddeles gratis hver onsdag i Holstebro by og omegn uanset om man har abonnement på 
Holstebro Dagblad, som mange efterhånden ikke har. De fleste har mail adr, men ikke alle, hvorfor 
ugeposten benyttes). 
Efter en del snak frem og tilbage blev vedtægtsændringen udformet således: 
NY NY §8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Indvarsling sker ved mail / sms / 
brev til medlemmerne mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag og forslag om 
vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Ændring vedtaget. Alle stemte for.  
§11. Linje 2 lyder således: Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
NY §11 Linje 2. Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer må 
ikke være på valg i det samme år. 
NY §11 Linje 2. Formanden vælges for 2 år ad gangen. 
Årsag: Et år blev det foreslået, at formand og kasserer ikke måtte være på valg det samme år. Det er ikke 
muligt, så længe formanden er på valg hvert år, men det er ikke godt for foreningsarbejdet, hvis formand og 
kasserer stopper det samme år). 
Kassereren bliver ikke valgt på generalforsamlingen, men bliver konstitueret af bestyrelsen. 
Ændring vedtaget. Alle stemte for.  
 
Pkt. 5 - Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
Blev godkendt. 
 
Pkt. 6 - Valg af formand 
Ellen blev genvalgt (for 1 år). 
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Pkt. 7 - Valg af bestyrelse 
På valg er Lis Jensen (modtager ikke genvalg), Anne Marie Haaning og Karsten Jensen. 
Jonna Vandborg blev valgt. Var ikke til stede. Men Ellen havde fået hendes underskrift. Jonna danser 
tirsdag aften. Anne Marie og Karsten blev genvalgt. 
  
Pkt. 8 -  Valg af revisor  
Bent Bjerregård blev genvalgt. Bent var heller ikke til stede. Men Ellen havde fået hans underskrift. 
 
Pkt. 9 - Valg af revisor suppleant 
Jørgen Jensen blev foreslået. Og blev valgt. 
 
Pkt. 10 - Evt. 
Punktet, hvor alt kan diskuteres, men intet kan bestemmes. 
 
Hanne M Beklager meget sidste års hændelse på generalforsamlingen. Har haft møde med 2 fra 

bestyrelsen. Men alle skal have det at vide. Undskyld. 
Sv. Erik K Vi har alle frihed til at melde vores mening ud. Det har sin værdi i dette forum. Så godt gået. 
Ellen Det var rigtig dejligt med mødet med Hanne og Alf, hvor ting blev talt igennem. Det har lettet 

meget. 
 Igen en stor tak til Lis og Vera for hjælpen i bestyrelsen. Det var dejligt at få ro på ovenpå 

sådan en omgang. 
 Otto har en opfordring til dans efter generalforsamlingen. Men denne aften har vi ikke behov 

for at danse. 
 De mange negative ting har påvirket os meget. Så Alex skal have tak for sin medvirken før 

og under generalforsamlingen sidste år. Og Erling for sin medvirken til at få deltagere til 
generalforsamlingen. 

Sv. Erik K Kan referatet blive sendt ud?  
Alex Det bliver lagt ind på hjemmesiden sammen med vedtægterne. 
Bodil  Hvem er husudvalget? 
Ellen Erling, Willi, Jørgen og Bent. 
 
Alex  Stor tak på generalforsamlingens vegne for arbejdet herude. Og altid et flot hus.  

Det var en god og hyggelig generalforsamling. 
  
 
Slut kl. 20.45. 
                                                                                                                                          Ref. VSS, den 7.3.2017 

 
 


