
 

 
 

Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn  
den 20. februar 2014 
 

 
1. Valg af dirigent 

Gunnar Grangaard blev valgt. 
Dirigenten gennemgik varsling af generalforsamling og udsendelse af dagsorden i forhold til 
vedtægternes § 5 stk. 2 og 3. 
Der var ikke indkommet forslag, og da der ingen bemærkninger var til dagsordenen og dennes 
annoncering, erklærede dirigenten herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet samt 
beslutningsdygtig.  
 
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning - herunder udvalgenes beretninger.  

Medlemmer – hold 

Ved udgangen af 2013 var der 49 seniorfolkedansere. På aftenholdet var der 110 dansere. Der er 

67 dansere fordelt på tre hold til moderne pardans. Dette giver overvejelser, om der med dette antal 

fortsat kan være tre hold. Der er interesse for til næste sæson at lære Les Lancier, Radetsky march 

m.m. 

 

Bestyrelsen har foretaget en skriftlig evaluering med spørgeskemaer. Der indkom 40 skemaer. 

Disse viste stor tilfredshed med instruktør og spillemænd. Derudover er der kommet enkelte ønsker 

om nye aktiviteter. Hvis der er grundlag herfor, vil bestyrelsen arbejde videre med disse ønsker. 

 

Lokaler 

Der er nu indgået en 5 årig aftale med Trepas. Da der ikke er køkkenfaciliteter vil arrangementer, 

der kræver køkken, forsøgt afholdt i Vestervang Skoles gymnastiksal. 

  

Seniorudvalget 

Sæsonen startede med ca. 50 dansere  med Kirsten Vestergaard som instruktør og Tonny Jensen 

som leder af musikken, som stadig udgør 67 spillemænd/koner.  

Den 11. april var der valg til seniorfolkedanseudvalget. Der var genvalg til Hans Peter Hjortkær, 

Kamma Hansen og Mary Mikkelsen. 

 

Af aktiviteter kan nævnes:  

Den 14. marts kom 20 spillemænd/kvinder fra Viborg Spillefolk og spillede for os til en almindelig 

træningsaften. 

Den 19. marts var der knap 25 deltagere til den årlige fødselsdag  i Farsø med Tove Strandgaard 

som leder. 

Den årlige udflugt gik den 23. maj til Lemvig og Thyborøn med spisning på Mallemukken. Derefter 

besøg på Cheminova. Der var 34 deltagere. 

I efteråret var holdet repræsenteret på Borgvold, men da seniordanserne ikke havde trænet 

forinden, følte de sig lidt udenfor. 

Til den fælles juleafslutning var der 29 tilmeldte, men da det desværre blev storm, var der en del, 

som ikke kom. Til det fælles Nytårstaffel var der 10-12 dansere. 

 

På gæstedagene har et enkelt par deltaget. I februar er danserne inviteret til at danse i 

Klosterhaven, og på et medlemsmøde blev det besluttet at sige ja tak til en grillaften, som én af 

danserne inviterede hele holdet med til. Derudover arbejdes der med en eftermiddagstur formentlig i 

egne biler. 



 

Aktivitetsudvalget 

Forårsafslutning den 22. marts 2013 med spisning (Mona) som sidste arrangement på VUC. 

Juleafslutning blev afviklet på Vestervang Skole med gløgg og æbleskiver. 

Nytårstaffel – og stiftelsesfest – den 16. januar 2014 på Vestervang Skole med spisning for begge 

folkedanserhold. 

Der er aftalt besøg den 17. marts på Hedeselskabet. Tilslutningen er så stor, at der er aftalt en 

ekstra tur om eftermiddagen. 

 

Børne- og ungdomsudvalget 

Af arrangementer kan nævnes:  

25 deltagere var med i den årlige børnelegestue i slutningen af januar. 

I februar deltog 6 unge i en ungdomsweekend i Ans. I marts deltog 7 dansere i Bjerringbro-stævnet.  

I april var der 24 børn til det årlige børnestævne, som blev holdt i Holstebro, heraf var 8 med i 

konkurrencerne og vandt 3 bronze og 4 sølvmedaljer. 

Børneholdet har indkøbt og fået foræret dragter, så alle børnene kunne få dragter på. 
Forårsafslutningen havde 100% opbakning. 
I maj var der fredagsdans med overnatning hos én af danserne. 
Børnene deltog også i foreningens sommerdans.  
I juni var der sommerfest hos Dorthe og Michael med 60 tilmeldte børn og forældre. 34 børn og 
voksne deltog i familielandsstævnet på Fyn, og til landsstævnet i Hundested deltog to forældre og 4 
børn. 
Børneholdet deltog også i opvisningen på Borgvold, og til foreningernes dag i Viborg havde 
børneholdet en stand, hvor de dansede flere gange i løbet af dagen. 
Hold 2 har deltaget i legestue i Rødding. Fredagsdans sammen med TUF dans i september (Viborg) 
og december (Aale). Hold 2 har også deltaget i spillemands- og dansekursus i Sdr. Felding. 
Til juleafslutning deltog knap 50 og senere var der julehygge hos Keld og Sonja. 
 
Børnene har solgt 191 julekalendere. Overskuddet går til børneholdet. 
 
I april var nogle forældre og enkelte børn, samt børneudvalget i Silkeborg, hvor Dorthe fik overrakt 
prisen som årets ildsjæl. Én af forældrene havde indstillet Dorthe til prisen. 
 
Der var i efteråret  8 dansere på hold 1 (3-7 år) og 15 på hold 2 (8 år og opefter). Nogle medlemmer 
kører langt og kommer ikke hver gang. Derudover er der nogle på efterskole, som har tilknytning til 
holdene til reduceret pris. De deltager primært i week-end arrangementerne. 
 
 
Indadvendte aktiviteter 
Efter forslag på sidste års generalforsamling er alle blevet bedt om at bære navneskilte. Det har vi 
gjort før. Denne gang håber vi, at danserne bliver ved med at tage dem på. 
 
Samtlige indbydelser ligger nu på hjemmesiden. Her findes også link til Aftenskolen.nu, hvor man 
kan se alle tilbud på aftenskolerne i Viborg Kommune. 
 
Bestyrelsen har lavet et ”Årshjul”, som i datoorden viser hvilke opgaver bestyrelse og udvalg skal 
varetage for at overholde de krav og opfylde de forventninger, der bliver stillet i løbet af året. Dette 
for at gøre det lettere, når der skiftes ud i bestyrelsen. 
 
Udadvendte aktiviteter. 
I 2013 blev der arrangeret træning inden forårets opvisning i Bjerringbro, Kongenshus og 
Ø.Bjerregrav. Flere ”nye” kom med og bestyrelsen håber, at danserne også bakker op næste gang. 
 
Sommerdansen havde rekord stor tilslutning i 2013. 
 
GDV deltog i 2013  i sommerarrangement på Borgvold og i Viborg Handels arrangement 



”Foreningernes dag” på Hjultorvet. 
 
I forbindelse med Viborg Spillefolks kursus i september var der legestue på Vestervang Skole. 
Tilslutningen var lille. Det drøftes med Viborg Spillefolk om at rykke det til oktober, hvor sæsonen er 
godt i gang. 
 
En kvadrille i dragter gav opvisning i Trepashallen for ca. 100 elever fra sprogskolen til stor 
fornøjelse for eleverne.  
 
GDV er medlem af LDF (Landsforeningen af Danske Folkedansere). Medlemstallet i LDF er 
faldende. GDV er også medlem af DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). Sidstnævnte har 
nedlagt landsudvalget for Dans og Musik og er p.t. ved at opbygge en ny struktur.  Hvis folkedansen 
skal bevares i de to organisationer er det vigtigt, at lokalforeningerne viser interesse herfor. 
 
Fremtiden 
De næste to år er der store udfordringer for GDV. 
 
Den 5.-6. april 2014 er der Børne- og Ungdomsstævne på Vestervang Skole med B&U Viborg som 
arrangør. 
 
Den 23. januar 2015 kan GDV fejre 70 års jubilæum. Det bliver på Vestervang Skole. 
Planlægningen er startet. Det er planen at lave et arrangement for alle dansere i GDV – 
seniorfolkedans, aftenhold og moderne pardans. Bestyrelsen foreslår, at der afsættes op til 25.000 
kr. af foreningens formue til arrangementet. 
 
13.-19. juli 2015 er der NORLEK i Viborg. 12 medlemmer fra GDV er i fuld gang med 
planlægningen sammen med Viborg Kommune, så byen er klar til at modtage ca. 2.500 dansere og 
spillemænd. Skal det lykkes, er det nødvendigt med 3-400 hjælpere. Der bliver efter sommerferien 
inviteret til møde, hvor der orienteres om hjælpeopgaver.  
 
Formanden sluttede med at takke alle for den aktive medvirken til, at det er en glæde at komme i 
GDV uge efter uge, samt for godt samarbejde i bestyrelsen. 
 

2. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskaber. 
Det fremlagte regnskab, visende et driftsunderskud på 2.341 kr. og en egenkapital på 204.006 kr., 
blev godkendt.  
 

3. Indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

4. Fremtidigt arbejde – herunder budget og kontingent 2014/2015. 
Kontingent til LDF og DGI overstiger medlemmernes kontingentbetalingn på 150 kr. til GDV, hvorfor 
bestyrelsen foreslår, at kontingentbetalingen til GDV sætte op til 180 kr. årlig.  
Budgettet med kontingentforhøjelsen til 180 kr. årlig blev vedtaget. Endvidere blev det også 
godkendt, at der anvendes op til 25.000 kr. af egenkapitalen til afholdelse af 70 års jubilæum i 
januar 2015. 
 

5. Valg af kasserer (på valg Conny Jakobsen) 
Conny Jacobsen blev genvalgt. 
 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg Grethe Grangaard, Bodil Egeberg og Leif Tind)  
Grethe Grangaard, Bodil Egeberg og Leif Tind blev genvalgt 
 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (på valg Per Lundgren og Annelise Kjellerup) 
Per Lundgren og Annelise Kjellerup blev genvalgt. 
 



8. Valg af revisor (på valg Lisa Rogild) 
Lisa Rogild blev genvalgt. 
 

9. Valg af 2 revisor suppleanter (Carsten Nielsen og Jørgen W Kallmayer) 
Carsten Nielsen og Jørgen W Kallmayer blev genvalgt. 
 

10. Valg af fanebærer (på Keld Tind – supl. Sonja Tind og Leif Tind) 
Keld Tind og sup. Sonja Tind og Leif Tind blev genvalgt. 
 

11. Eventuelt 
Gamle Danses Værn og Glad Dans Viborg. 
Nogle bemærkede, at det er forvirrende, at der både anvendes navnet Gamle Danses Værn og 
Glad Dans Viborg.  
Formanden forklarede, at når der henvendes til offentlige myndigheder hedder det Gamle Danses 
Værn, som er foreningens officielle navn. Ved annoncering kan navnet Glad Dans Viborg anvendes. 
Glad Dans Viborg anvendes specielt til moderne pardans, som er et kursus oprettet af foreningen 
Gamle Danses Værn.   
 
Moderne pardans 
Ønske om at moderne pardans er en mere integreret del af foreningen med repræsentant mv. i 
lighed med seniordanserne og børneholdet. 
Formanden svarede, at moderne pardans er et kursus, hvor deltagerne ikke er medlemmer af 
foreningen. Alle medlemmer af foreningen skal også være medlem af LDF, og et sådant 
medlemskab har bestyrelsen vurderet ikke at være relevant for danserne på moderne pardans. 
Bestyrelsen ser på, hvordan en bedre repræsentation/kommunikation kan praktiseres.  
 
Venskabsbyer 
Der var en forespørgsel vedrørende GDV’s venskabsbyer, om der stadig er kontakt,  
og der blev fremsat ønske om udlandsture, som GDV tidligere har lavet, og som mange stadig har 
glæde af via mangeårige venskaber. 
Der var en kort drøftelse, hvor besøg i Polen (Danuta) og Ungarn (Conny og Stefa n) også blev 
nævnt. Besøg i udlandet betyder, at GDV (og medlemmerne) skal være klar til genvisit med 
overnatning. Konklusionen blev, at bestyrelsen vil drøfte eventuelle muligheder for udlandsture og 
vende tilbage.     
 
Den Gamle Rådhussal 
Forslag om GDV kan gøre noget for at huset med den gamle byrådssal kan anvendes eks. til 
foreningsformål herunder af GDV.    
 
                          

Viborg, den 22. februar 2014 
 
Referent 
Grethe Gangaard 
 
 
 
Gunnar Grangaard                                                           Niels Rohde Pedersen 
Dirigent                                                                             Formand 
.  

  


