
Frederikshavn Folkedansere  

 

GENERALFORSAMLING. 
 

Torsdag d. 07. april 2022 kl. 18  i Gildesalen på L P Houmøllersvej 

 
47 medlemmer deltog, aktive så vel som passive. 
 

1.  Dirigent: Ture Andersen valgt 

 

2. Stemmetællere: Arne og Birger valgt 

 

3. Formandens beretning for det forløbne år.  Inger:  

Året har været præget af corona-restriktionerne. Perioder med nedlukning. Medlemmerne har været 

tilbageholdende på grund af smittefrygten. Der har stort set ikke været andre arrangementer i årets 

løb.  Ingen rejse dette år. Ny danseleder: Ture Andersen, idet Villy efter mange år som vores leder 

har valgt at koncentrere sig om spillemandsrollen. Tilfredsstillende danselokale på Fladstrand 

Skole.  

Når der nu ikke er så meget at berette om de sidste par år, så kan jeg ikke lade være med at tænke 

lidt længere tilbage: 

Jeg startede i foreningen (vist nok i 1977), sammen med Knud, så det er rigtig mange jeg gennem 

årene har taget en vals med. Enkelte af jer er med endnu, det beviser jo at folkedans er sundt og 

vanedannende. Mit første landsstævne var i Kalundborg i 1980 hvor vi var ved at drukne, fantastisk 

at jeg har holdt ved. I 1983 blev jeg valgt som suppleant i foreningen og allerede i 84 overtog jeg 

formandsposten. 

Medlemmerne har været rigtig gode til at deltage i kurser og stævner uden for foreningen og mange 

gode oplevelser har vi haft sammen. Mange landsstævner har vi deltaget i, det kan være svært at 

fremhæve nogen frem for andre, men måske Sønderborg i 87 hvor vi var rigtig mange og hvor vi 

havde mange børn med, og Bornholm i 89 der også var lidt specielt. Der var Sæby i 2007 hvor 

mange af os var med som hjælpere og selvfølgelig her i Frederikshavn i 2014 på Knivholt, hvor det 

var os der var værter og hvor vi fik Spillemandsmessen stablet på benene i samarbejde med 

Abildgård kirke. Vi fik på landsplan megen ros for dette stævne, der for første og eneste gang er 

afviklet på en Herregård. 

Samarbejde med de nordiske lande har vi også haft, det startede med Nordisk Kulturuge her i 

Frederikshavn i 1984, hvor vi havde inviteret dansere fra venskabsbyerne Larvik i Norge og 

Borlänge i Sverige. Disse 2 byer er også venskabsbyer så i flere år havde vi samling i disse 3 lande 

på skift, vi har oplevet både 17. maj festligheder i Norge og rejst Majstang til midsommer i Sverige. 

I 1990 hvor foreningen havde 50 års jubilæum var der vældig festivitas i løbet af året og vi fik også 

udgivet et jubilæumsskrift. Dette år havde vi også et børnehold i Riga i Letland til festival, en meget 

speciel oplevelse både for børnene og vi voksne der var med. 

Af de lidt større udlandsrejser er det værd at nævne deltagelse i Festival i Hannover 84 med 

opvisning i den store park Herrenhausen, vi var et rigtig godt hold og gav en fantastisk opvisning, 

at vi så bagefter oplevede at en så stor by som Hannover havde en ugentlig dag hvor alt var lukket 

ned, alle restauranter og forlystelsessteder, alt var lukket, selv hotellet som vi boede på havde lukket 

for servering. Turen til Isle og Man er også en oplevelse vi sent glemmer. Der har været nogle rigtig 

gode rejseudvalg gennem tiderne og det har været nogle gode ture vi har haft, alle med god 

tilslutning fra medlemmerne. 

I det hele taget synes jeg der har været en god ånd i foreningen, der har været god opbakning til de 

siddende bestyrelser, jeg ved godt at der de senere år har været svært at få nye medlemmer, men det 

skal ikke forhindre foreningen i at fortsætte den gode linje, den har lagt. 

Nielstrup Folkedanserforening og senere Frederikshavn Folkedansere har været mit halve liv, det 



har givet mig så meget, jeg takker alle både bestyrelsesmedlemmer, spillefolk, instruktører og 

menige medlemmer for det gode samarbejde og ønsker alt godt fremover. 

  

Beretningen enstemmigt godkendt. 

 

4. Regnskab 

Alice fremlægger regnskabet.  

Der har været 34 aktive og 12 passive medlemmer.  

Driftsresultat: Underskud ca. 4.600,- 

Formuen er nu ca. 36.000 

 

Regnskabet godkendt enstemmigt. 

 

 

5. Indkomne forslag. 

Forslag til vedtægtsændring fremsat af bestyrelsen:   

Paragraf 2: Tilhørsforhold.   Foreningen er medlem af Landsforeningen Danske Folkedansere 

Denne paragraf foreslås slettet som følge af at Landsforeningen Danske Folkedansere er nedlagt. Vi 

kan så fremover frit vælge, om vi skal være medlem ad den nye organisation, Dans Danmark. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag til vedtægtsændring, fremsat af bestyrelsen med ændring af Arne Dissing: 

Paragraf 13  Opløsning af foreningen. I tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens 

eventuelle midler til Landsforeningen Danske Folkedansere – region Nordjylland.  

Foreslås ændret til  

Paragraf 13  I tilfælde af foreningens opløsning overgår evt. midler til velgørende formål. F. eks. 

Underholdning for syge eller handicappede.  

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

Paragrafnumre rettes ind efter rækkefølge.  

 

6. Valg til bestyrelsen 

På valg: Inger Nielsen og Jens Arne Jensen.  Begge ønskede at udtræde. 

Nyvalgt: Dorthe Pedersen og Kjeld Nielsen 

 

7. Suppleant 

Arne Dissing genvalgt 

 

9. Revisor 

Betty  genvalgt 

 

10. Udvalg: 

Danseudvalg,  Rejseudvalg,  Festudvalg nedlagt. 

Finn Christensen er kontaktmand for den kommende tur til Rügen  

 

 

11. Evt.: 

Ture reklamerer for landsstævne i Ålborg i uge 29  

Gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer, danseleder og spillemænd.  

 

Efter generalforsamlingen, spisning,  kaffe, musik, sange.  
Referat:  Mogens 


