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HUSK GENERALFORSAMLING DEN 30.MARTS

Bestyrelsen.
Formand.

Sekretær.

Bent Hansen

Lone Nielsen

Kanderødvej 5

Nordskovvej 4

4682 Tureby

4681 Herfølge

Tlf.: 56 14 20 45

Mobil: 24 67 04 74

Mobil: 22 13 61 72

E-mail: lonenielsen57@live.dk

E-mail: behansen2@hotmail.com

(kontakt til Skorstenskrog og presse,
referater, print af Reprisen ).

(kontakt til Regionen og Folkedans
Danmark).

Øvrige medlemmer.
Næstformand.

Gudrun Kyhse

Mona Hansen

Padborgvej 51

Horsevej 27

4600 Køge

4600 Køge

Tlf.: 56 65 89 08

Mobil: 28 96 57 12

Mobil: 21 79 69 36

E-mail: mona.hamoni@gmail.com

E-mail: kyhse@mail.dk

(kontakt til ledere og spillemænd).
Randi Bonderup Dam – Jensen

Kasserer.
Hanne Benfeldt
Strandgården 14
2680 Solrød Strand
Mobil: 51 15 21 18
E-mail: hb-so@hotmail.com

Ravnsborgvej 129
4600 Køge
Tlf.: 22 54 31 30
(kontakt til hjemmeside, fanebærer).
E-mail: randi_bonderup@hotmail.com

Steen Olsen

4600 Køge

Strandgården 14

Tlf.: 56 66 31 15

2680 Solrød Strand

Mobil: 28 56 43 60

Tlf.: 51 15 21 17
E-mail: hb-so@hotmail.com

Bente Schmidt
Vibevej 17

Suppleanter.

4600 Køge

Solveig Ladefoged

Tlf.: 56 66 31 15

Boholtevej 7, 2th.

Mobil: 24 26 34 48.
E-mail: be.ch.schmidt@gmail.com

Udvalgene.
Ledere.
Grete Hansen, Hyldevej 2, 2680 Solrød Strand 71
gph@dukamail.dk
Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge
jonna4672@gmail.com
Randi Bonderup Dam-Jensen, Ravnsborgvej 129, 4600 Køge
randi_bonderup@hotmail.com

Tlf.: 56 14 22 71
Mob.: 21 28 22 71
Tlf.: 56 57 80 74
Mob.: 20 43 26 52
Tlf.: 22 54 31 30

Spillemænd.
Kurt Jensen, Blommevænget 3, Ølby Lyng, 4600 Køge
juku@jensen.mail.dk
Annelise Jensen, Egernets Kvarter 3, 4623 Lille Skensved
egernets@gmail.com
Roman Christophersen, Ågården 36 2th, 2635 Ishøj
romannichris@hotmail.com
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge
46klon@mail.dk
Kjeld Sørensen, Præstemarksvej 12, 4000 Roskilde
oz8aek@gmail.com
Per Knudsen, Åkandevej 44, 4600 Køge

Tlf.: 56 65 42 88
Mob.: 26 97 81 54
Tlf.: 43 73 34 78
Mob: 61 11 88 12
Tlf.: 56 65 33 28
Mob.: 24 61 54 27
Mob: 41 36 92 99
Tlf.: 56 65 48 84
Mob: 24 61 54 27

Dragtudvalget.
Lone Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge
lonenielsen57@live.dk
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby
hannelisehansen@icloude.com
Inge Frederiksen, Steensvej 11, 4600
steensvej11@mail.dk

Tlf.: 24 67 04 74
Tlf.: 56 14 20 45
Mob: 30 61 43 36
Mob.: 24 22 65 72

Reprisen.
Jørn Nielsen, Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge
nordskovvej4@webspeed.dk

Tlf.: 25 56 35 08

Hjemmeside.
Loui Bonderup Dam-Jensen
louibdj@gmail.com

Køge Folkedanserforening: www.koegefolkedansere.dk

Tlf.:31 22 87 52

Formandens hjørne.
Kære alle – så nærmer vi os allerede generalforsamlingen,
som er den 30. marts.
DeFe nummer af Reprisen indeholder beretning, regnskab
m.m. Ll behagelig læsning.
Kom og vær med +l at påvirke foreningens frem+d.
Siden den seneste Reprise har vi, ud over de ugentlige danseaMener, haM et par
hyggelige juleafslutninger, og vi er kommet godt i gang med 2016.
Desværre var der ikke nogle fra Køge der kunne deltage i arrangementet i
Hillerød hvor vi skulle fejre HoOF’s 85 års fødselsdag.
Vi havde 2 kvadriller med Ll KyndelmisseaMenen i Køge d. 5. februar.
Tak +l leder, spillemænd og deltagerne for en dejlig festlig a:en.
Men der kommer Ll at ske mange andre Lng de næste uger og måneder:
Vi har sidste dans hhv. d. 4. og 6. april, og umiddelbart dereMer d. 9. april har vi
vores afslutningsfest.
Det betyder ikke at I har fri resten af sommeren, for igen i år har Grethe og
Jonna Llbudt at lave sommerdans, der var rigLgt mange der deltog sidste år,
men vi har alLd plads Ll ﬂere.
Naturligvis ses vi også Ll årets Foreningernes Dag, Midsommerstævne på Køge
Museum, Skovtur, som er d. 21. maj, Landsstævne i Assens, hvor I har lejlighed
Ll at træﬀe gode folkedanservenner. Kom og deltag.
De bedste forårshilsener fra Bent.

Formandens beretning for 2015/2016.
Medlemstallet:
De senere år har medlemstallet været svagt faldende.
Medlemsopgørelse viser ved slutningen af 2015 at foreningen har 81
medlemmer mod 85 sidste år. Af de 81 medlemmer er de 19 passive
medlemmer. De resterende 68 medlemmer inkluderer 3 ledere og 5 spillemænd.
Vi har 9 æresmedlemmer. De resterende fordeler sig på mandagsholdet og
onsdagsholdet, der er en hel del der danser på begge hold.
Vi er glade for at der er så mange der har valgt at støFe op om foreningens
arbejde ved at fastholde et passivt medlemskab.
Men det er jo de mange akLve medlemmer, der er foreningens rygrad. Og selv
om vi er blevet lidt ældre, så har alle stor fornøjelse af dansen, den giver god
moLon, godt humør og dejlige venskaber, som vi for alt i verden ikke vil
undvære.
Ledere og Spillemænd:
Der er op Ll 5 kvadriller på mandagsholdet. Alle møder op fordi de gælder sig
Ll at komme og danse under Grethes Hansens ledelse og med Annelise Jensen,
Knud Larsen, Kurt Jensen som spillemænd, det kan man da kalde et godt
ﬁrkløver. Man får både sved på panden og et godt grin, dejligt.
Onsdag aMen er det Randi Dam-Jensen der står for folkedansen.
Randi kan nok få sveden frem hos de ﬂeste af os.
Vi fortsæFer også med Jonna Christensen den halve aMen hver anden gang
som leder af baldanse. Det er rigLgt sjovt, selv om vi nok er noget kluntede, men
vi bliver bedre og bedre.
På spillemandssiden her vi Roman Christophersen, som spiller sammen med
Kjeld Sørensen.
Jeg er glad for, at vores ledere og spillemænd er så dygLge som de er.
Det højner glæden ved at danse når musikken er i top, og når lederne ’kommer
ud over rampen’.
Tak skal I have.
Udvalgene m.m.
Tak for det store arbejde I alle udfører.
Dragtudvalget mødes en gang imellem om torsdagen i Skorstenskrogen, hvor
de arbejder med vores dragter.

Lone Nielsen og Hanne Hansen er endvidere medlemmer af Region Sjællands
dragtudvalg.
Bladudvalget består af Jørn og Lone Nielsen. Jørn redigerer bladet og Lone
sørger for at det bliver trykt på Køge Museum.
Tak +l jer begge for det ﬁne blad. Jeg er vildt imponeret.
Loui Dam-Jensen har lavet en ﬁn hjemmeside Ll foreningen, hvor man både
kan ﬁnde arrangementer, billeder, kontakLnformaLoner, og mange andre
informaLoner om foreningen. Har I været inde på www.koegefolkedansere.dk.
Tak for det store arbejde du laver for os Loui.
Tak +l Randi Dam-Jensen som på ﬁneste vis varetager
fanebærerbæreropgaven.
Arrangementer:
Nedenstående oversigt omfaFer der arrangementer foreningens medlemmer
har deltaget i perioden marts 2015 Ll marts 2016.
2015
26. marts
Generalforsamling.
11 april
Afslutningsfest.
18. – 19. april
Årsmøde i Landsforeningen Danske Folkedansere.
4. maj
Sommerdans.
1. juni
Sommerdans.
13. juni
Foreningernes dag i Køge.
15. juni
Valdemarsdag.
20. juni
Skovtur.
6. juli
Sommerdans.
14. – 17. juli
Nordlek i Viborg.
3. august
Sommerdans.
2. og 7. september Sæsonstart.
3. oktober
EMerårslegestue.
14. og 16. december Juleafslutninger.
2016
4. og 6. januar
Dansestart nyt år.
23. januar
Legestue i Hillerød.
30. marts
Generalforsamling.
Tak +l alle jer som deltog i disse arrangementer, og især +l de af jer som var
med +l at hjælpe.

Bestyrelsesmøder:
Der blev aholdt 9 bestyrelsesmøder i løbet af 2015/2016, heri er medregnet
møde med ledere og spillemænd, samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde.
Tak +l bestyrelsen for det store arbejde i udfører.
AfsluBende bemærkninger:
Selv om vi ser medlemstallet svagt faldende – alle foreninger oplever en
stagnering eller nedgang – er det dejligt at se, at vi stadig kan mønstre så mange
medlemmer i Køge. Det giver os mulighed for at sikre folkedansen i Køge mange
år endnu.
Jeg ved godt at medlemmerne ikke bliver yngre, men jeg ved også at
folkedansere forbliver fysisk akLve op i en høj alder.
Og så er der den sociale side, vi vil slet ikke være foruden de mange gode
venskaber, der er knyFet gennem foreningen.
Vi vil også i næste sæson opretholde et uændret antal fælles arrangementer
som samlingspunkt for vores to dansehold.
Med håbet om at medlemmerne fortsat vil sluFe op om vores forening og
vores arrangementer, overlader jeg beretningen Ll generalforsamlingen.
Bent Hansen, Formand.

Generalforsamling.
Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling på Køge Gymnasium
onsdag d. 30. marts, 2016, kl. 19:30.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2016).
8.

9.

Valg af dirigent.
Formanden aflægger beretning.
Beretning fra udvalg nedsat af generalforsamlingen.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
Regnskab for Valborg Schwartzbach’s Mindefond.
Fastsættelse af kontingent.
Kassereren forelægger budget for året 2017.
Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d.29 februar,
Valg til bestyrelsen:
a.
Kasserer Hanne Benfeldt – modtager genvalg.
b.
Steen Olsen – modtager genvalg.
c.
Lone Nielsen - modtager ikke genvalg.
d.
Suppleant Bente Schmidt – modtager genvalg.
f.
Suppleant Solveig Ladefoged – modtager genvalg.
g.
Revisor Kaj Pedersen – modtager genvalg.
h.
Revisorsuppleant Arne Jacobsen - modtager genvalg.
i.
Fanebærer Randi Dam-Jensen – modtager genvalg.
Valg til dragtudvalg.
Hanne Hansen – modtager genvalg.
Inge Frederiksen – modtager genvalg.
Eventuelt.
Køge, Februar 2016
Bestyrelsen

Vi håber på et stort fremmøde fra både mandags- og onsdagsholdet, aktive og
passive medlemmer. Husk at medbringe kaffe eller the.

Beretning fra dragtudvalget.
I den forgangne sæson har dragtudvalget fortsat arbejdet med at få sat navn og
nummer i alle de dragter foreningen har modtaget i de senere år.
Når vi er gennem dragterne, så står der en masse mapper, der trænger til at blive
gennemset.
I mange af dem sidder dubletter og/eller papirer, der ikke længere behøves at
gemmes.
Vi har ikke en fast ugedag men aftaler fra gang til gang, hvornår vi kan mødes
igen, så der også er tid til arbejdsliv, børnepasning, dans og andre
fritidsinteresser.
Det betyder ikke, at foreningens medlemmer ikke kan få hjælp.
Har I brug for en dragt, er vesten krøbet eller trænger forklædet til udskiftning,
så sig til, så finder vi nogle dage der også passer i Jeres kalender, og skal I være
færdige til en bestemt dato, så kan vi nok også klare det.
Foreningen har haft dragter ude ved flere lejligheder. Bl.a. Norlek, opvisninger i
Nørremarken, mangfoldighedsfest i Tapperiet, dans i Køge Miniby og
Kyndelmisser.
Mon ikke også der bliver brug for dragter til næste år, når der er børnestævne,
landsstævne i Køge/Stevns og jubilæum i foreningen.

Trykningen bliver

sponseret af Køge Museum.

KonJngenter for sæsonen 2015/16.
Dansere på mandagsholdet
Dansere på onsdagsholdet
Dansere på begge hold
Juniorer – fra 13 Ll 25 år
Passive medlemmer

650 kr. årligt
750 kr. årligt
850 kr. årligt
275 kr. årligt
200 kr. årligt

Kon+ngentet betales på én gang – i september.
Dragtleje

Voksne

Leje i weekend og enkelte
dage (også Ll privat brug)
Længere perioder, f.eks. Ll
landsstævner eller udlandsrejser
Besøg i nordiske venskabsbyer

Juniorer
80 kr.

50 kr.

120 kr.

75 kr.

80 kr.

OBS: Dragtudvalget hens+ller, at man ikke anbringer nåle, emblemer eller
lignende i båndene.

Køge Folkedanserforenings afslutningsfest.
Så fester vi igen.

Årets afslutningsfest er lørdag d. 9 april, 2016, husk at notere det i kalenderen.
I skal som sædvanlig medbringe eget besLk, glas, kopper, tallerkener m.m.m.,
så vi ikke skal stå og vaske op. Vi sørger for maden og kaﬀe og kage.
Prisen er kr. 175. Vi har Llmeldingerne med Ll dans.
Passive medlemmer kan melde Ll hos Bent.
ALenens program er (cirkaJder):
17:00
17:10
18:00
19:00
19:20
19:50
20:45
21:30
22:45

Fanen bæres ind, velkomst og sang.
Legestue.
Fællesspisning.
Mandagsholdet danser for.
Onsdagsholdet danser for.
Så er der legestue for alle.
Kaﬀe og kage – loFeri – sang.
Mere legestue.
Fanen bæres ud, afslutning og sang.

Annonce.
Sommerdans.
Vi vil igen i år holde sommerdans i Foredragssalen over biblioteket i Ølby
Center.
Det var en stor succes sidste år, vi var rigLg mange der syntes at det var dejligt
at mødes nogle gange i løbet af sommeren, for at hygge sig med gode
folkedanservenner og få sved på panden.
Igen i år er vi heldige at Grethe og Jonna har sagt ja Ll at lede dansen.
•
•
•
•

Mandag d. 2. maj.
Mandag d. 6. juni.
Mandag d. 4. juli.
Mandag d. 1. august.

Alle dage fra kl. 15.00 Ll 17.00.
Vi glæder os Ll at se rigLg mange - hvis du normalt danser på onsdagsholdet er
du også velkommen.
..foreningen.

Skovtur Jl ZEN Garden.
Sidste gang vi var på skovtur Ll ZEN garden lovede vi, at vi vil vende Llbage,
men denne gang medens de mange rhododendron blomstrer.
Jeg har lige talt med Jakobine Nielsen, og hun anbefaler, at vi kommer forbi
lørdag d. 21. maj.
Der er jo over 700 rhododendronarter i haven, så de vil naturligvis ikke alle
sammen blomstre, men alt eMer vejret skulle d. 21. maj være et godt bud.
Vi tager fra Køge Gymnasium kl. 11.30, husk at medbringe frokost og værktøj –
foreningen giver en øl/vand.
Det kommer Ll at koste kr. 175, og for det beløb får I bus, indgang, kaﬀe med
Jakobines hjemmebagte kage.
Det der er vigJgt lige nu er, at I noterer dagen i jeres kalender (skovturen
ligger jo noget Jdligere end den plejer).
Vi tager en Llmelding med på danseaMenerne. Passive medlemmer melder Ll
hos Bent.
Jeg glæder mig rigLg meget, håber at I vil sluFe op om arrangementet.
Hilsen Bent.
NB – da der er nogen der ’plejer’ at bade i karpedammene, beder vi jer huske
håndklæder.

Assens 2016.
Har I bemærket at der er landsstævne i Assens i uge 3o, fra d. 25. Ll 29. juni.
Se i januar nummeret af Trin og Toner, og der kommer meget mere i martsnummeret.
Assens2016 bliver ikke bare et landsstævne, vi skal nemlig også deltage i en
helt forrygende fest- og markedsdag i forbindelse med at de gamle sejlskibe
Anduver Assens på deres tur Fyn Rundt for gamle sejlskibe.
Jeg glæder mig +l at vi mødes i Assens – hilsen Bent.
NB – er i opmærksomme på at landsstævnet i 2017 ﬂy_er Jl Køge/Stevns.
Mange gode kræLer er allerede i gang med planlægningen.

Køge Folkedanserforening.
Arrangementskalender.
2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandagsholdet – første dans i 2016 er d. 4. januar i Ølby Center.
Onsdagsholdet – første dans i 2016 er d. 6. januar på Gymnasiet.
Besøg i Hillerød lørdag d. 23. januar.
Kyndelmisse d. 5. februar.
Generalforsamling onsdag d. 30 marts, på Gymnasiet.
Sidste dans d. 4. april for mandagshold.
Sidste dans d. 6. april for onsdagshold.
Afslutningsfest lørdag d. 9. april kl. 17.00 på Søndre Skole.
Sommerdans d. 2. maj.
Skovtur til ZEN garden d. 21. maj.
Sommerdans d. 6. juni.
Foreningernes Dag d. 11. juni.
Midsommerstævne d. 18. juni.
Sommerdans d. 4. juli.
Landsstævne i Assens Nordlek d. 25-29 juli.
Sommerdans d. 1. august.
Sæsonstart d.5. september – mandagsholdet.
Sæsonstart d. 7. september – onsdagsholdet.
Legestue d. 8. oktober.
Juleafslutning d. 12. december – mandagsholdet.
Juleafslutning d. 14 december – onsdagsholdet.

Husk at notere arrangementerne i kalenderen.
Alle er velkomne til disse arrangementer – også passive medlemmer.

HERMED ØNSKER REDAKTIONEN ET GODT
FORÅR TIL ALLE.

HUSK
GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. MARTS
KLOKKEN 19.30 PÅ KØGE GYMNASIUM.
HUSK KAFFE ELLER TE.

