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Reprisen                                                                                                               
43.  ÅRGANG, NR. 1,  marts, 2022 

 

 

KÆRE VENNER  

De bedste forårshilsener fra bestyrelsen.  

Vi ses. 

Husk generalforsamlingen 
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Bestyrelsen. 

 

Navn og adresse   Telefon e-mail 

Formand:  Mona Hansen  Horsevej 27, 4600 Køge 2896 5712   mona.hamoni@gmail.com  

(kontakt til ledere og spillemænd) 

Næstformand: Dorthe Nielsen, Søsvinget 156, 4600 Køge. 3029 7243   adorthenielsen@gmail.com  

Kasserer: Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby  2213 6172 behansen2@hotmail.com  

(kontakt til Dans Danmark) 

 

Sekretær: Bente Schmidt, Vibevej 17, 4600 Køge 2426 3448 be.ch.schmidt@gmail.com 
(referater, presse, indhold til Reprisen) 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Gudrun Kyhse, Padborgvej 51, 4600 Køge  5665 8908  gudrun.kyhse@mail.dk 
      2179 6936 
 
Marianne Haim, Nørrehegnet 4, 4600 Køge   4087 8542 famhaim@dadlnet.dk 
(Samler, læser korrektur og sender til Reprisen,  
kontakt til Marianne Piil vedr. hjemmesiden). 
 
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby 3061 4336  hannelisehansen@icloud.com 
 
Suppleant: Kirsten Holck, Padborgvej 18, 4600 Køge  4063 7471  kisse.holck@gmail.com 
    2080 8430 
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Udvalgene: 

Ledere:                                            
Jonna Christensen, Toften 6, Magleby, 4672 Klippinge 2043 2652 jonna4672@gmail.com                
 
Spillemænd: 
Mogens Høhling, Søsvinget 45, 4600 Køge  4074 0808      mogenshoh@gmail.com 
       
Knud Larsen, Åkandevej 46, 4600 Køge 5665 3328 46klon@mail.dk                        

2461 5427     
 
Per Hertz, Lidemarksvej 1, 4681 Herfølge 3031 2897 per@hz.dk 
 
Hanne Troen - føl 
  
                              
Dragtudvalget. 
Lone Nielsen Nordskovvej 4, Ringsbjerg, 4681 Herfølge 2157 0012  lonenielsen57@live.dk      
        
Hanne Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby 3061 4336  hannelisehansen@icloud.com    
               
Inge Frederiksen, Steensvej 11, 4600 Køge  2422 6572 steensvej11@gmail.dk                                
 
Reprisen. 
Bent Hansen, Kanderødvej 5, 4682 Tureby  2213 6172 behansen2@hotmail.com                          
                                                                                                                                                                
Fanebærer. 
Randi Bonderup Dam Jensen   2254 3130 randi_bonderup@hotmail.com                                            
  
Hjemmeside. 
Marianne Piil    3082 8450 morpiil@piil-gruppen.dk       
                                                                             
Køge Folkedanserforening: www.koegefolkedansere.dk , her finder I foreningens faste informationer og 
kontaktinformationer, invitationer, billeder m.m.m. 
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Formandens hjørne. 

                                      

 

Kære alle – så nærmer vi os allerede generalforsamlingen, som er den 28. marts kl. 14.45 i Ølby Center. 

Vi danser en lille times tid, inden vi går i gang med generalforsamlingen.  

Dette nummer af Reprisen indeholder indkaldelse, beretning, regnskab m.m. til behagelig læsning.  

Kom og vær med til at påvirke foreningens fremtid. 

 

Vi har heldigvis kunnet danse hele sæsonen, selv om der stadig er mange, der bliver smittet med corona. 

Vi ser frem til, at vi igen kan holde afslutningsfest den 9. april og skovtur den 18. juni. 

Og glæder os ikke mindst vores 80 års jubilæum den 27. august, hvor vi også inviterer vores venner fra 
Kongsberg i Norge og fra Kristianstad i Sverige. 

Jeg håber på sommerdans. Herom vil der komme noget senere. 

I juli (uge 29) er der Landsstævne i Ålborg. Jeg håber, der er rigtig mange, der har lyst til at være med. 

 

De bedste forårshilsener fra  

Mona 

 

OBS – OBS 

Generalforsamlingen holdes mandag d. 28. marts 2022 i 

Foredragssalen Ølby Center kl. 14.45. 

 

 

 

  

 

Kontingenter for sæsonen 2021/2022: 
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Dansere på mandagsholdet  250 kr. årligt 

 

Dansere på onsdagsholdet  250 kr. årligt 

 

Passive medlemmer  250 kr. årligt 

 

Kontingentet betales på én gang i september. 

Foreningens konto i Danske Bank:  reg.1551, kontonummer:0006 575 293, eller Giro  +01<   +6575293< 

 

Dragtleje    

Leje i week-end og enkelte   80 kr. 

Dage (også til privat brug) 

Længere perioder, f.eks. til  160 kr. 

Landsstævner eller udlandsrejser 

Besøg i nordiske venskabsbyer 120 kr. 

 

Dragtudvalget henstiller, at man ikke anbringer nåle, emblemer eller lignende i båndene. 

 

  

 

 

 

 

 

Formandens beretning for 2021 og 2022 
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2021 har igen været et usædvanligt år: Der har været lukket ned for dans hele foråret, 

ingen afslutningsfest og ingen skovtur, men vi fik dog to gange sommerdans og 

generalforsamlingen den 20. juni. 

Da vi nåede september kom vi rigtig i gang både på mandagsholdet og til baldans om onsdagen. 

Rigtig dejligt at se jer alle igen. 

Medlemstallet 

Det har i år været det samme, som foregående år. 

Medlemsopgørelse viser ved slutningen af 2021 at foreningen har 52 medlemmer. Af de 52 er de 21 passive 

medlemmer. De resterende 31 medlemmer inkluderer 1 danseleder og 3 spillemænd. Vi har 7 

æresmedlemmer. De fleste aktive medlemmer danser på mandagsholdet i foredragssalen i Ølby Center. Vi 

var desværre kun 11 på baldanseholdet. Vi håber meget at der kommer flere dansere i den nye sæson. 

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 kvadriller på mandagsholdet. Det er dejligt at se, at så mange møder op og glæder sig til at 

komme og danse under Jonna Christensens ledelse og med Knud Larsen, Mogens Høhling , Per Herz    som 

spillemænd. Det er fint, at Hanne Troen har lyst til at spille med som ”føl”.  Håber I er der igen til næste 

sæson. 

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

Det blev lidt svært at finde lokale, så inden jul dansede vi på Sct. Nicolai Skole, og nu danser vi på Sdr. Skole. 

 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 der 
arbejdes 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 og Bent Hansen trykker det, tak for det fine 
blad. Jeg er imponeret. 

Marianne Piil er web master 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.  

http://www.koegefolkedansere.dk/
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Tak til Randi Dam Jensen som er vores fanebærer. Tak til Randi for at du 
repræsenterer vores flotte fane. 

Arrangementer 

Nedenstående oversigt omfatter de arrangementer, hvor foreningens medlemmer har deltaget i perioden 
marts 2021 til marts 2022 

20 juni  Generalforsamling  
26. juni  Årsmøde Folkedans Danmark 

Sommerdans i juli og august 
13 og 15 september Sæson start 
26. september  Ekstra årsmøde i Folkedans Danmark 
 
13. og 15. december Juleafslutning 
28 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 6 bestyrelsesmøder i løbet af 2021/2022, heri er medregnet møde med ledere og 
spillemænd. Tak til bestyrelsen for det store arbejde I udfører. 

Afsluttende bemærkninger 

Vi har fastholdt medlemstallet i år, og det er rigtig godt. Mange foreninger oplever en stagnering eller 
nedgang. 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 og vores passive medlemmer.   

Med håbet om at medlemmerne fortsat vil slutte op om vores forening og vores arrangementer, overlader 
jeg beretningen til generalforsamlingen.  

Mona Hansen, Formand  

 

 

Arrangementskalenderen: 

 

Generalforsamling mandag kl. 14,45 i Foredragssalen Ølby Center den  28.03.22 
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Sidste dansedag, onsdagsholdet                                                            den 
30.03,22 

Sidste dansedag, mandagsholdet                                                        den 4.4.22   

Afslutningsfest fra kl.12.30 til kl. 17.00 i Ølby Center 55  den 09.04.22   

Skovtur – hvorhen senere                                                                      den 18.06.22 

80 års Jubilæumsfest Strøby Selskabslokaler kl. 17.00                       den 27.08.22 

 

Husk at notere arrangementerne i kalenderen. 

Alle er velkommen til arrangementerne – også passive medlemmer 

Der vil komme nærmere information.  

 

Foreningen ønsker tillykke til: 

 

Verner Mathiesen        85 år                  11.februar 

Bente Jensen                 65 år                     9. marts 

Knud Andersen              95 år                   15. april 

Knud Larsen                    85 år                   25. maj 

Edith Mathiesen             85 år                   25. maj 

Kirsten Holck                   75 år                   5. juli 

 

 

 

Driftsregnskab for 1. januar til 31. december, året 2021 
 

       

    

Regnskab Budget 

    

2021 2022 2023 

Indtægter 
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Kontingenter 
  

       17.025 kr.            20.000 kr.       15.000 kr.  

Tilskud Køge Kommune 
 

                  - kr.            12.000 kr.       12.000 kr.  

Tilskud Carlsen-Lange 
 

         2.000 kr.              2.000 kr.         2.000 kr.  

Medlemsarrangementer  
 

                  - kr.              1.000 kr.         1.000 kr.  

    

       19.025 kr.            35.000 kr.       30.000 kr.  

       Omkostninger 
     Ledere og spillemænd 

 
       14.315 kr.            15.000 kr.       15.000 kr.  

Licenser og kontingenter 
 

         4.560 kr.              3.500 kr.         3.500 kr.  

Skovtur 
   

                  - kr.              5.000 kr.         5.000 kr.  

Generalforsamling 
  

         3.385 kr.              5.000 kr.         5.000 kr.  

Kommunikation 
  

         1.201 kr.              1.500 kr.         1.500 kr.  

80-års jubilæum 
  

                  - kr.            20.000 kr.                  - kr.  

Gaver m.m. 
  

             510 kr.                  500 kr.            500 kr.  

Sommerdans 
  

             740 kr.              1.000 kr.         1.000 kr.  

Møder 
   

         1.081 kr.              1.000 kr.         1.000 kr.  
Annoncer og 
andet 

  

         2.779 kr.              1.000 kr.         1.000 kr.  

Porto, gebyrer og andet  
 

             839 kr.                  500 kr.            500 kr.  

    

       29.410 kr.            54.000 kr.       34.000 kr.  

       Årets resultat 
  

-      10.385 kr.  -         19.000 kr.  -      4.000 kr.  

       Balance per 31. december, 2021 
   

       Aktiver 
 

    
 

Passiver 
  Kassebeholdning         1.554 kr.  

 
Sidste års egenkapital      78.442 kr.  

Bankbeholdning       54.919 kr.  
 

Årets resultat 
 

-    10.385 
kr.  

Schwartzbach       16.784 kr.  
 

Forudbet. kontingenter        5.200 kr.  

  

      73.257 kr.  
   

     73.257 kr.  

 

 

 

 

Afslutningsfest 
 

 

Kære venner!  
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Vi er kommet godt i gang med folkedansen i sæsonen 2021-22, dejligt. 

 

Men alt godt har en ende. 

Så derfor vil vi gerne invitere til afslutningsfest d. 9. april, i Ølby Center 55.  

  

 

Vi starter kl. 12.30, med frokost – foreningen giver 

Derefter er der dans 

Efterfulgt af kaffe og kage – foreningen giver 

Og mere dans til kl. 17.00 

 

 

Det hele koster 50 kr. 

Vi sørger for at I kan købe øl og vand. 

 

 

 

Af hensyn til madbestilling er der tilmelding senest d. 31. marts,    

Husk at nedbringe service og bestik – så vi ikke skal vaske op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Vi indkalder hermed til den årlige generalforsamling i Ølby Centeret 55 mandag d.28. marts 2022 kl. 14.45 

Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Formanden aflægger beretning  
3. Beretning fra udvalg nedsat af generalforsamlingen 
4.  Kassereren forelægger det reviderede regnskab    
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5.  Fastsættelse af kontingent 
6. Kassereren forelægger budget for året 2022 
7.  Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d.14. marts 
2022 

8. Valg til bestyrelsen  
                          a.    Kasserer  Bent Hansen  -  modtager genvalg 
 b.            Medlem  Bente Schmidt  -  modtager genvalg 
                          c.                 Medlem  Dorthe Nielsen -  modtager genvalg 
                          d.                 Medlem  Marianne Haim -   modtager genvalg 
                          e.            Suppleant Kirsten Holck   -   modtager genvalg  
                          f.              Valg af suppleant 
                         g.             Revisor  Bente Jensen  -  modtager  genvalg 
                          i.            Valg af revisorsuppleant 
                 j.                   Fanebærer Randi Dam- Jensen  -   modtager genvalg 
  
 Valg til dragtudvalget 
 

a. Hanne Hansen  -  modtager genvalg 
b. Inge Frederiksen  - modtager genvalg 

 
9. Eventuelt 
 
 
                      Køge, Februar 2022 
                      Bestyrelsen 
 

 

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

 

Foreningen vil byde på Kage til kaffen tag selv kaffe / te med. 

 


