
                                                   Formandens hjørne. 
 
Kære alle – så nærmer vi os allerede generalforsamlingen, som er den 30 marts kl. 15,30 i Ølby Center. 
Dette nummer af Reprisen indeholder indkaldelse, beretning, regnskab m.m. til behagelig læsning.  
Kom og vær med til at påvirke foreningens fremtid.  
 
Siden den seneste Reprise har Inge, Hanne, Bent og jeg været i Kongsberg til Leikaringens 95 års jubilæum, 
en rigtig hyggelig tur og rigtig godt at møde vores norske dansevenner. 
Udover de ugentlige danseaftener har vi haft et par hyggelige juleafslutninger, og vi er kommet godt i gang 
med 2020.  Håber det bliver et godt og rart år. 
 
Vi får også lejlighed til at ses ved afslutningsfesten, søndag 5. april kl 12.30 på Sdr. Skole, til sommerdans og 
skovtur og til landsstævne i Horsens. 
Der bliver rig lejlighed til at træffe gode folkedanservenner sommeren igennem. Kom og deltag. 
 
De bedste forårshilsener fra  
Mona 
 
OBS – OBS 
Generalforsamlingen er blevet mandag d. 30. marts 2020 i 
Foredragssalen, Ølby Center 55 kl. 15.30. Vi danser fra kl. 14.30 til kl. 15.30. 
Derefter holder vi generalforsamling. 
 
  
 
  



Formandens beretning for 2019 og 2020 

 

2019 har igen været et roligt, men et rigtig godt år. 

Medlemstallet 

De senere år har medlemstallet været faldende. 

Medlemsopgørelse viser ved slutningen af 2019, at foreningen har 53 medlemmer mod 58 sidste år. Af de 53 

medlemmer er de 17 passive medlemmer. De resterende 35 medlemmer inkluderer 2 danseledere og 3 

spillemænd. Vi har 7 æresmedlemmer. De fleste aktive medlemmer danser på mandagsholdet i 

foredragssalen i Ølby Center. Vi er glade for, at så mange har valgt at sluttet op om vores baldansehold en 

onsdag om måneden, hvor vi nu danser på Ellemarkskolen i rytmiksalen. 

Vi er glade for, at der er så mange, der har valgt at støtte op om foreningens arbejde ved at fastholde et 

passivt medlemskab. Men det er jo de mange aktive medlemmer, der er foreningens rygrad. Og selv om vi er 

blevet lidt ældre, så har alle stor fornøjelse af dansen. Den giver god motion, godt humør og dejlige 

venskaber, som vi for alt i verden ikke vil undvære.    

 

Ledere og Spillemænd   

Der er ca. 2 en halv kvadriller på mandagsholdet. Dejligt at se, så mange møder op og gælder sig til at 

komme og danse under Grethe 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. 

Hver anden onsdag mødes vi til baldanse med Jonna Christensen som instruktør og med CD musik. Det 

fungerer nu godt, efter at vi er kommet over i rytmiksalen på Ellemarkskolen. Og vi bliver bedre og bedre.   

 Jeg er glad for, at vores ledere og spillemænd er så dygtige, 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 i Skorstenskrogen, hvor de arbejder med sy- og registreringsopgaver . 

Lone Nielsen og Hanne Hansen er endvidere medlemmer af Region Sjællands dragtudvalg hvor Lone er 

formand. 

Bladudvalget består af Marianne Haim, som samler alt til bladet, Jørn Nielsen, som redigerer bladet og Lone 

Nielsen, som sørger for, at det bliver trykt på Køge Museum.  Tak til jer tre for det fine blad. Jeg er 

imponeret. 

Marianne Piil er webmaster på vores hjemmeside til foreningen, hvor man både kan finde arrangementer, 

billeder, kontaktinformationer, og mange andre informationer om foreningen. Har I været inde på 

www.koegefolkedansere.dk. Tak for det store arbejde du laver for os Marianne.  

Tak til Randi Dam Jensen som er vores fanebærer. 

http://www.koegefolkedansere.dk/


Randi var med i Køge Kirke og i København ved Dannebrogs 800 års jubilæum. Tak til Randi for at du 

repræsenterer vores flotte fane. 

Arrangementer 

Nedenstående oversigt omfatter der arrangementer foreningens medlemmer har deltaget i i perioden marts 

2019 til marts 2020. 

2019 

 25. marts  Generalforsamling                                                                                                          

 30. marts  Afslutningsfest        

 27. april   Årsmøde i Folkedans Danmark  

 4. maj   Ølby festivalen 

 6. maj   Sommerdans  

 3. juni   Sommerdans 

 14. juni  Valdemarsdag i Køge og 15. juni I København 

 22. juni  Skovtur  Sejltur på Sorø sø    

 1. juli   Sommerdans 

 5. august  Sommerdans   

 10. august                                             Dans i Mini Byen  

 2. og 11. september        Sæsonstart 

 5. oktober    Efterårslegestue  

 16. og 18. december   Juleafslutninger  

2020 

 6. og 15. januar     Dansestart nyt år       

 30. marts   Generalforsamling 

Tak til alle jer, som deltog i disse arrangementer, og især til de af jer, som var med til at hjælpe.  

 

Bestyrelsesmøder 

Der blev afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af 2019/2020, heri er medregnet møde med ledere og 

spillemænd, samt det ekstraordinære bestyrelsesmøde. Tak til bestyrelsen for det store arbejde, i udfører. 

Afsluttende bemærkninger 

Selv om vi ser, at medlemstallet generelt er 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 flere år endnu. Jeg ved godt, at medlemmerne ikke bliver yngre, men jeg ved også, at 

folkedansere forbliver fysisk aktive op i en høj alder.  Og så er der den sociale side, vi vil slet ikke være 

foruden de mange gode venskaber, der er knyttet gennem foreningen.   

Vi vil også i næste sæson opretholde de sædvanlige arrangementer som samlingspunkt for vores to 

dansehold.       

Med håbet om at medlemmerne fortsat vil slutte op om vores forening og vores arrangementer, overlader 

jeg beretningen til generalforsamlingen.  

Mona Hansen, Formand   



Generalforsamling 

 

Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Ølby Centeret 

mandag d.30. marts 2020 kl. 15.30. 

 

Dagsorden: 

 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formanden aflægger beretning  

3. Beretning fra udvalg nedsat af generalforsamlingen 

4.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab    

5.  Fastsættelse af kontingent 

6. Kassereren forelægger budget for året 2020 

7.  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 29.februar 2019) 

8. Valg til bestyrelsen  

                      a.                  Kasserer  Bent Hansen – modtager genvalg 

 b.                  Medlem  Bente Schmidt – modtager genvalg 

                      c.                  Medlem  Solveig Lanefoged -  modtager genvalg 

                      d.                  Medlem  Dorthe Nielsen  -  modtager genvalg 

                      e.                  Medlem   Marianne Haim -  modtager genvalg    

                      f.                  Suppleant Hanne Hansen – modtager genvalg 

                      e.                  Suppleant Kirsten Holck – modtager genvalg   

 g.  Revisor  Grete Hansen  –  modtager genvalg    

 h.  Revisorsuppleant  Bente Jensen –  modtager  genvalg   

 i. Fanebærer Randi Dam-Jensen – modtager genvalg  

 

 Valg til dragtudvalg  

 

a. Hanne Hansen – modtager genvalg 

b. Inge Frederiksen – modtager genvalg 

 

9. Eventuelt 

 

 

                      Køge, Februar 2020 

                      Bestyrelsen 

 

 

Vi håber på et stort fremmøde, både aktive og passive medlemmer. 

 Husk at medbringe kaffe eller the.  



Køge Folkedanserforening 

1 

 

 

 

Driftsregnskab for 1. januar til 31. december, året 2019 

       
    

Regnskab Budget 

    
2019 2020 2021 

Indtægter 
     Kontingenter 
  

21.912,50 22.500 20.000 
Tilskud Køge Kommune 

 
12.000,00 10.000 12.000 

Tilskud Carlsen-Lange 
 

5.000,00 2.000 5.000 
Medlemsarrangementer 

 
1.227,57 1.000 1.000 

Julekalender og andet 
 

1.750,00 1.500 1.500 

    
41.890,07 37.000 39.500 

       Omkostninger 
     Ledere og spillemænd 

 
23.840,67 24.000 23.500 

Licenser og kontingenter 
 

8.220,00 10.000 7.500 
Skovtur 

   
5.573,00 0 5.000 

Telefon og hjemmeside 
 

1.983,00 2.700 2.000 
Gaver m.m. 

  
1.117,90 1.200 1.000 

Sommerdans 
  

1.040,00 0 1.000 
Møder 

   
962,00 2.000 1.000 

Annoncer og andet 
  

756,25 2.500 1.000 

Porto, gebyrer og andet  
 

758,00 1.000 650 

    
44.250,82 43.400 42.650 

       Årets underskud 
  

-2.360,75 -6.400 -3.150 

       Balance per 31. december, 2019  
  

       Aktiver 
      Kassebeholdning 

  
844,00 

  Bankbeholdning 
  

58.092,30 
  Schwartzbach 

  
16.783,62 

  

    
75.719,92 

  

       Passiver 
      Forudbetalte 

kontingenter 
 

11.375,00 
  Gammel egenkapital 66.705,67 

   Årets underskud 
 

-2.360,75 64.344,92 
  

    
75.719,92 

   

 

 



Annonce 
 
Sommerdans 
 
Vi vil igen i år holde sommerdans i Foredragssalen i Ølby Center 55.  
 
Vi håber, at der er mange, som vil være med igen i år. Det er dejligt, at vi kan mødes i løbet af sommeren 
og hygge os med dansen sammen med gode folkedanservenner. 
  
Mandag d. 4. maj 
Mandag d. 8. juni   
Mandag d. 6. juli 
Mandag d. 3. august 
 
Alle dage fra kl. 15.00 til 17.00 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange alle er hjertelig velkommen.  
 
Hilsen - Bestyrelsen 
    



Arrangementskalender: 

 

Mandagsdans 15.00-17.00 i Ølbycenter 55: 

                                                      Sidste dansedag før sommerferien: 14.30-15.30          30.03.20  

                                                                             Første dansedag efter sommerferien:      07.09.20                                 

Baldans ulige  onsdage 19.30-21.45 på Ellemarkskolen, Gymnasievej 10-20  i rytmiksalen (hvor vi plejer at 

være) 

                                                                             Sidste baldansedag før sommerferien:       25.03.20                                    

                                                                             Første baldansedag efter sommerferien    09.09.20 

Generalforsamling mandag kl. 15.30  i Ølbycenter 55                                                          30.03.20 

Afslutningsfest 12.30-17.00  i aulaen på Søndre Skole                                                         05.04.20          

 

Sommerdans i Ølbycenter 55, mandagene:    4.maj,  8.juni, 6.juli og 3.august. Alle dagene 15-17 

 

Skovtur lørdag                                                                                                                               20.06.20 

 

 

 

 

Husk at notere arrangementerne i kalenderen. 

Alle er velkomne til arrangementerne – også passive medlemmer. 

Der kommer nærmere information på dansedagene. 
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