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1.  Valg af dirigent.  

Gunnar Grangaard blev valgt til dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovlig 

indvarslet og beslutningsdygtig  . 

Valg af stemmetællere: Peder Mølgaard, Børge Jensen, Kirsten Kristensen og  Anne  

Mona Lundsgaard. Det blev oplyst, at der var til generalforsamlingen var mødt 76 

stemmeberettigede medlemmer. 

 

 

2.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretninger, herunder udvalgenes 

beretninger.  

Formandens beretning: 

Medlemmer 

I 2018 har der været en lille medlemstilbagegang på ca. 25 personer, med en ligelig 

fordeling på folkedans og på moderne pardans. I alt endte vi med at der var 156 

folkedansere, spillemænd og instruktører, og 70 der dansede moderne pardans. I alt 226 

personer. 

Som tidligere nævnt i beretningen fra sidste år, er en af grundene den trend, der er i 

samfundet lige nu, hvor folk ønsker større grad af individualisme. De vil gerne have deres 

fritidsinteresser til at passe ind i familiens hverdag. Dvs. at de ikke vil binde sig til faste 

aktiviteter, men dyrke motion når det passer dem. Der ses en tendens blandt de helt unge 

og deres forældre, hvor der vælges til og fra som det lyster dem, også selvom man har 

sagt ja til en ting, kan der sagtens meldes fra, hvis der byder sig noget mere interessant. 

En anden grund er også, at gennemsnitsalderen i GDV stiger for hvert år, der går, og det 

giver et naturligt frafald, da der er nogle, der har nået reparationsalderen. 

 

Lokaler - Ebbe Rasmussen aflagde status vedr. lokaler. 

Siden sidste generalforsamling er der blevet arbejdet på et Folkeoplysningens Hus, hvor 

også GDV indgår, idet Boligselskabet Viborg  ændrede påtænkt plan for gl. Rema 

bygningen, således vi ville få mindre plads. 

Efter en del mødeaktivitet har en arbejdsgruppe bestående af LOF + SOF + GDV arbejdet 

på en fordelingsmodel for Folkeoplysningens Hus. 

Denne model omfatter Vævervej 10 + Trepas Hallen i alt ca. 3800 kvm og i alt 12 

foreninger. 

Grundideen er at der dannes en Selvejende Institution, som står som lejer, og hvor Viborg 

Kommune ligeledes er medspiller. Dette konsortium lejer lokalerne. 



For GDVs vedkommende har jeg også haft møder med Viborg Kommune om en udvidelse 

af Trepas Hallen, men Trepas kan ikke undvære deres lagerplads, hvilket vi må acceptere. 

Til gengæld arbejder kommunen med at opfylde vore 3 andre ønsker: 

1. et ordentligt ventilationssystem i hallen 

2. vinduer i hallen så vi kan få lys og luft 

3. kondirummet omdannes til et køkken 

Denne ombygning af hallen skal kommunen stå for, idet de er ejer, medens Bach Gruppen 

skal stå for ændringer af de øvrige lokaler, som de ejer. 

På mødet d. 19.2.2019 har Ole Brandt Petersen igen bekræftet dette, så jeg er forsigtig 

optimist. Vi skal dog huske på, at kommunen kan være meget langsom, men da Trepas 

ikke bruger hallen mere, kan kommunen se en fordel ved at modernisere den lidt, så også 

andre foreninger end GDV og LOF kunne være interesseret i at leje den. 

Næste møde med kommunen og foreningerne er d. 7.3, hvor der gerne skulle ligge 

betragtninger over ombygningerne.  

      

Seniorudvalget - Ole Lykke aflagde følgende beretning vedrørende seniorudvalget. 

Vores udflugt den 24. maj gik til Kølvrå. Knud Nielsen fortalte om og viste rundt på 

gravpladsen i Kølvrå, han fortalte om den tragiske tid på en god og forstålig måde. 

Vi havde bestilt kaffe på KFUMs soldaterhjem i Kølvrå, ligeledes der fik vi en god og fyldig 

forklaring om soldaterhjemmets virke. 

Vi mødtes om aftenen hos Sigfred Nielsen til grill party, det var en god og spændende 

dag. Næsten alle var mødt op. 

 

Vi startede sæsonen 2018 og 19. med at udvalget havde et møde med Tonny og Kirsten, 

hvor vi snakkede åbent om de ting vi havde med om vores samarbejde i vinterens forløb. 

Udvalget fremlagde deres ønsker om samarbejder om dansene – instruktions længde – 

dele dansene op – og sværhedsgraden af dansene, og Tony skal godkende de musikker, 

der kom til. 

Det er vigtigt, at alle har en god oplevelse og har det godt med hinanden.  

Det var et godt initiativ med et møde mellem danselederen, musikken og udvalget, og det 

vil blive fulgt op på mødet i maj 2019. 

 

Eftermiddagsholdet startede op den 06. sept. 2018 med god tilslutning, der var god 

stemning lige fra starten og efter jule er vi på 47 deltager. 

 

Vi har haft den glæde, at Viborg Spillefolk har spillet for os en gang i efterårssæsonen og 

en gang til i marts. 

 

Der var en 20 til 25 deltager fra eftermiddagsholdet som deltog i den fælles juleafslutning 

og til nytårstaffel. 

 

Jeg vil til slut sige tak til udvalget for seniordanserne for det gode samarbejde, til alle 

danserne for deres gode humør og hjælpsomhed, det er med til skabe en god stemning på 

holdet. En stor tak til vores leder Kirsten Vestergaard og Tonny Jensen og hans orkester 

og tak til Kamma Hansen for det gode samarbejde, I er alle med til at skabe en god 

stemning. En tak til aktivitetsudvalget og bestyrelsen i Glad Dans Viborg. 

 

 



Aktivitetsudvalget  - Ebbe Rasmussen aflagde beretning vedrørende aktivitetsudvalget. 

1:  Vi startede med nytårsfesten d. 19 januar 2018. Her introducerede vi dans til 

salonmusik ½ time før spisningen og tag-selv bord med ost, kager og kaffe efter 

spisningen, således man kunne tage dette løbende over hele aftenen. 

De tilbagemeldinger vi fik på denne måde at afholde nytårsfesten på var meget positive. 

2:  Afslutningen forløb lidt anderledes i 2018, idet vi startede med dansen og sluttede med 

smørrebrød – også dette faldt i god jord. 

3: Aktivitetsudvalget fik mulighed for at lave en sommerfest – bal i laden – idet Peter og 

Hanne stillede deres lade til rådighed for os.  

Det var en meget stor gestus overfor GDV, hvilket vi er meget taknemmelige for, ligesom 

den hjælp de ydede sammen med de mange hjælpere i de 4-5 dage det tog at stable 

arrangementet på benene var uundværlig. Alle er enige om, at vi havde en pragtfuld dag – 

selvom sommerens eneste regnbyge lige skulle falde den dag. 

4: Som sædvanlig har aktivitetsudvalget sørget for drikkevarer ved diverse aktiviteter - dog 

ikke vor legestue i oktober, hvor Viborg Folkedanserforening og GDV`s fælles 

ungdomsafdeling fik lov at tjene lidt penge på øl/vandsalget. 

5: Endelig havde vi vor traditionsrige juleafslutning – igen med 147 deltagere. 

6: Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor – meget stor – tak til Bent og Bente for deres 

enorme engagement i aktivitetsudvalget, deres gå-på-mod og fantastiske evne til altid at 

finde gode tilbud, således prisen på vore aktiviteter kunne holdes på et lavt niveau. Marie 

og jeg er meget kede af jeres beslutning om at stoppe, men vi glæder os til at byde 

velkommen til Ester og Niels Peter samt Kirsten og Bent, der har lovet at gå ind i udvalget.  

Viborg,  februar 2019 

Aktivitetsudvalget 

 

 

Børne- og ungdomsudvalget  - Leif Tind aflagde beretning vedrørende Børne- og 

Ungdomsudvalget, hvorfra særligt bemærkes: 

Vi havde en god opstart efter jul.Nogle af vores dansere deltog i januar i Hyggeweekend, 

sammen med børnene fra TUF dans. 

I januar havde vi vores sædvanlige børnelegestue med god tilslutning. 

Den 17. januar var Kamma, Michael og Dorte på besøg hos GF forsikring, for, på holdets 

vegne, at modtage ”GF overskudspris”. En forælder havde indstillet holdet til denne pris, 

på baggrund af, at vi er gode til at modtage nye og hjælpe hinanden. Vi er meget stolte af, 

at vi blev udvalgt til at få prisen. 

4.-5. marts deltog 11 unge og to voksne i  nordisk ungdomsweekend i Aale 

23 af vores dansere deltog i Bjerringbro-stævnet.  

Den 7.-8. april var det årlige børnestævne i Silkeborg. Vi havde 20 børn og unge med.  

2 par deltog i konkurrence i pardans. Vores sølvmedaljevindere fra sidste år tog 

guldmedaljerne hjem i år. Det andet par blev nr. 4. Legestuen om aftenen delte Dennis og 

Helen fra ungdomsholdet med Dorte., og der blev danset godt igennem. Fra kl. 23.30 var 

der natdans og de sidste kom i seng kl.05.00. 

Den 24. april havde vi sæson afslutning med 30 aktive dansere. Vi fik pizza, holdt 

amerikansk lotteri, dele gaver ud til hjælpeledere og hjælpespillemænd, samt til 

hjemmesideansvarlig og dragtansvarlig. Vi sluttede af med, at danse sammen alle 3 hold. 

 

I løbet af vinteren og foråret har vi været til fredagsdans en enkelt gang, og nogle af 

danserne har været til sommerdans i GDV. 



Derudover har Sonja Tind stået for, at de 20 børn og unge, som ikke selv har dragt, kunne 

komme til opvisning i dragter. STOR TAK for det. 

Først i juni deltog 3 børn og unge, samt 3 forældre i dragter og med faner, i modtagelsen 

af H.K.H. dronning Margrethe, da hun skulle åbne en udstilling på Skovgaard museet. 

I Juni havde vi også vores årlige sommerfest i Dorte og Michaels have, denne gang i 

SOMMERVEJR. Vi var 47 deltagere. Aftenen sluttede af med kaffe og kage. Tak til 

kagebagerne!  

Til Valdemarsdag var 9 børn og unge i dragt, og vi havde 3 faner af sted. 

Til Midsommerfest i laden den 16.6. i GDV, deltog 16 børn og unge, samt 4 forældre i 

dragter. Vi dansede bl.a. dans på ”tværs af generationer”, hvor den yngste var 6 år og de 

ældste over 70 år. Og vi havde en fest.  

Til snapsting for børn, lavede vi folkedans i 2 dage. Vi havde 7 skoleklasser på besøg, og 

vi havde nogle dejlige timer. Ud over at danse, fik børnene også en lille information om 

vores dragter, og lidt om, hvornår de oprindeligt var blevet brugt. Det var en stor succes. 

TAK til Dennis, Sasja og Eliza for den gode hjælp. 

I uge 27 deltog 4 børn i folk camp, som er en uge med folkedans og spillemandsmusik for 

børn i alderen 10-15 år. Det foregik på Humble efterskole på Langeland. I samme uge 

deltog 6 af de unge i folk college, som er ungdomslinjen på Bjerringbro i forbindelse med 

spillemands- og instruktøruddannelsen. De unge skulle bl.a selv lave melodier og 

beskrivelser til nye danse. 

3 unge dansere deltog i Nordlek, hvor de var med på et ungdoms opvisningshold samlet 

fra hele landet.  

I uge 30 var der familiestævne i Verninge på Fyn. Her deltog 21 børn, unge og forældre fra 

Viborg. Vi havde et rigtig godt stævne, men også meget varmt 

Først i september dansede vi til foreningernes dag. Vi fik delt mange sedler ud til tilskuere. 

Tak til Jørgen som har kopieret vores mange sedler. 

 

Sæsonstart i september. Vi kom godt i gang med den nye sæson. Vi sagde farvel til 2 

dansere på ungdomsholdet, og 3 dansere kom tilbage, efter de har holdt pause. Vi har fået 

5 nye dansere på hold 1, og de ”gamle” dansere har hjulpet dem godt i gang. 

Vi har i efteråret holdt ”tag en ven med dag”, hvor vi havde besøg af mange nysgerrige 

børn på hold 1 og 2. Bl.a. kom en tidligere danser på besøg, og hun er nu tilbage som 

danser på hold 2.  

Vi har fået nye spillemænd, så nu er der 6 spillemænd når de er flest. Derudover har vi 3 

dansere, som også er startet med at spille, så der er nye spillemænd på vej… DEJLIGT. 

Den 6.10 solgte vi øl og sodavand til kursus og legestue. Vi fik et pænt overskud. Pengene 

er lagt væk til vi skal til Barnlek i Sverige i 2020. 

Den 13.10. tog vi en tur til Baboon City i Herning. Det er et meget stort legeland med 

legemuligheder for børn i alle aldre.  

I november deltog 19 af vores dansere i børne- og unge danse- og spillemandskursus i 

Sdr. Felding. Igen en rigtig god weekend. 

Ny rekord i salg af julekalendere: vores dansere solgte 465 stk. julekalendere. Flot indsats!  

Den 2. december havde vi juleafslutning med 85 deltagere.  

Den 29.12 var vi til Fedtafbrænding i Viborg Folkedanserforening.  

Medlemstallet i efteråret var: 7 børn på hold 1(3 – 6 år), 10 børn på hold 2 (7-12 år) og 16 

på ungdomsholdet. Danserne er nu i alderen 3-35 år, og har mellem 0 og 20 års 

danseerfaring.  



I år har vi dansere fra Viborg, Møldrup, Vinkel, Skals, Stoholm, Hadsten, Skive, Lemvig, 

Roslev, Aars, Nibe, Hobro, Harlev, Hjortshøj, Galten, Randers og Give. Mon ikke det er 

rekord for børne- og ungdomshold. 

 

Til slut vil vi gerne TAKKE ALLE DE PERSONER SOM HJÆLPER OS GENNEM HELE 

ÅRET! Uden Jer, var aktiviteterne i B og U dans ikke mulige!! 

 

 

Formandens beretning fortsat. 

Andre aktiviteter  

I februar og marts gennemførte vi 2 kurser om tirsdagen. Det ene kursus var bl.a. i 

dansene Les lanciers og Radetzkymarch. Det andet kursus var bl.a. i Wienervals. Begge 

hold var godt besøgt. 

I marts deltog GDV med et hold til begge forårsopvisningerne henholdsvis i Bjerringbro og 

i Stoholm. 

I foråret havde vi som noget nyt et samarbejde med Viborg Spillefolk, hvor vi havde tre 

gange søndagsdans. Et tiltag hvor Viborg Spillefolk har deres månedlige træning, og hvor 

de åbner op for at der kan danses til, dette tiltag fortsatte i efteråret og vil igen være der i 

det kommende forår. 

I april og maj havde vi vores sommerdans, som også var godt besøgt. 

I juni havde Karen Bertelsen skabt kontakt til The Mclain Family Band, en amerikansk 

gruppe der var på turne i Danmark. De afholdte en koncert i Viborg musiksal. En 

forrygende aften med rigtig stor opbakning. 

I juli var der nogle der deltog i NORDLEK i Falun i Sverige. 

I september deltog vi igen i foreningernes dag på Hjultorvet i Viborg. 

 

I nuværende sæson 18/19 startede vi op med et længere nybegynderkursus i folkedans. 

Et kursus der var målrettet de nye dansere, samt dem der havde lyst til at lære trinnene 

helt fra bunden. Kurset blev taget godt i mod. 

I oktober afholdt vi kursus og legestue sammen med FD region midtjylland. En dag der er 

blevet en tradition, hvor der møder mange op til begge dele. 

I oktober havde vi også besøg af samspilsgruppen fra Viborg musikskole ved Bent Melvej. 

 

Tak til 

Jeg vil slutte af på bestyrelsens vegne ved at takke for det store arbejde der er ydet i 2018. 

Tak til instruktører, spillemænd, udvalg, revisorer, fanebærer, fotograf og jer der passer 

dragter, fotobog og scrapbog. Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til Viborg Spillefolk 

for det fine samarbejde, de to foreninger har. 

Endelig skal der lyde en stor tak til alle dansere, for jeres opbakning til GDV, det være sig i 

form af hjælp til vores danseaftner og det store fremmøde hver torsdag. Sidst men ikke 

mindst en stor tak til mine bestyrelseskolleger og suppleanter for jeres særdeles fine 

indsats for GDV i 2018. 

 

 

Samlet drøftelse af de aflagte beretninger. 

Sonja Tind  spurgte til lokaler, om der er nogen, som vil få fortrinsret. Ebbe svarede, at 

GDV har fortrinsret til Trepashallen. 

Jørgen Toudal – tak til Ulla for at møde op til deres afslutninger.  



Jørgen fortsatte med at oplyse, at GDV i sin tid betalte 30.000 kr for at kunne få et vindue i 

Paletten – som aldrig kom. Måske kan vi få det nu. 

 

Beretningerne blev herefter enstemmig godkendt. 

 

 

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  

Kasseren kommenterede kort regnskabet. Regnskabet blev udsendt sammen med 

dagsordenen og har ligget fremme på de sidste to træningseftermiddage og –aftener. 

Kassereren oplyste, at underskuddet skyldes aktietab.  

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 

 

 

4.  Indkomne forslag.   

 

a.  Forslag om vedtægtsændring. Forslag til nye vedtægter samt følgebrev er 

udsendt som bilag til denne dagsorden.  

Formanden kommenterede kort bestyrelsens begrundelse for forslaget til 

vedtægtsændringer.  

Karen Bertelsenoplyste, at hun går ind for ændringerne, men kunne børn og unge også 

være med ?.  

Formanden svarede, at børn- og ungeholdet er medlemmer i Viborg Folkedanserforening, 

med hvem vi har en aftale om, at vi samarbejde vedrørende dette hold. 

 

Per Lundgren Jensen spurgte, hvad har foreningen ud af at være medlem af FD. 

Formanden svarede hertil, at vi får uddannelse af instruktører, dragtkurser, Trin og Toner. 

Dansekurser og andre organisatoriske ting herunder landsstævner m.v.    

Herefter en længere drøftelse af for og imod medlemskab af FD og konsekvenserne heraf. 

Da der ikke kom ændringsforslag, blev forslaget sat til skriftlig afstemning. 

Afstemningen viste 74 afgivne stemmer -  44 ja - 19 nej og 11 blanke. 

Forslaget blev dermed godkendt. 

 

 

b.  Efterårsferie og vinterferie holdes fri. I stedet for fortsætte en uge længere 

henholdsvis efterårssæson + forårssæson.  

Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at mange ønsker ferien fri til familien, og det 

er de almindelige danse/øveaftener, der er tale om. 

Herefter en drøftelse for og imod træning i efterårs- og vinterferien. Flere bemærkede, at 

det bør være en bestyrelsesbeslutning og ikke en generalforsamlingsbeslutning. 

Da der ikke kom ændringsforslag, blev punktet sat til skriftlig afstemning. 

Afstemningen viste 75 afgivne stemmer - 31 ja  - 38 nej og 6 blanke. 

Forslaget blev dermed forkastetd. 

 

 

5.   Fremtidige arbejde, herunder budget, dansegebyr og FD kontingent for 

2019/2020.  

Conny kommenterede kort det fremtidige budget. 

Børn og unge får også det kommende år lov til at sælge julekalender. 



Der foreslås uændret dansegebyr 325 kr. forår og 325 kr. efterår. Kontingent til FD er det 

til enhver tid gældende, som vedtages af FD’s generalforsamling. 

På forespørgsel oplyste Conny, GDV’s bestyrelse ikke har yderligere indflydelse, end hvad 

de enkelte medlemmer har. 

Budgettet blev enstemmig vedtaget 

 

 

6.  Valg af formand – på valg Ulla Rohde Thomassen.  

Ulla Rohde blev genvalgt.  

 

 

7.  Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg Kamma Hansen, Niels Peter Bro, 

samt Bodil Egeberg og Bent Kristensen.  

Kamme Hansen og Niels Peter Bro blev genvalgt. 

Som suppleanter blev Bent Kristensen genvalgt. Bente Holm blev foreslået og valgt. 

 

 

8.  Valg af revisor og suppleanter – på valg Jørgen Kallmayer, samt Peder Mølgaard 

og Børge Jensen.  

Som revisor blev Peder Mølgaard foreslået og valgt.. 

Som suppleant blev  Børge Jensen genvalt og som ny suppleant blev  Keld Thomassen 

foreslået og valgt. 

 

 

9.  Valg af fanebærer og suppleant – på valg Keld Tind samt Leif Tind.  

Begge blev genvalgt. 

 

 

10.  Eventuelt.  

Formanden bad om tilkendegivelse af, hvor mange, der læser Trin og Toner. Ved 

håndsopretning var der ca. 20 ud af 76. 

 

Formanden bemærkede vedrørende stævne i Stohbolm , at der ikke er så stor deltagelse 

fra GDV. Formanden ønskede at høre medlemmernes bemærkninger hertil. Flere 

bemærkede, at det er fordi der er opvisning.  

 

Formanden anbefalede, at når man går ind på nettet, kan man på Google skrive 

anmeldelser ude til høje, jo flere kommentarer, jo højere kommer man op på siden. 

 

Sonja opfordrede medlemmerne til at fortælle venner og familie, hvor sjovt det er at gå til 

folkedans.  

 

Ivan Tang opfordrede til, at kommunen indsætter et nyt lydanlæg i Trepashallen.. 

 

Kirsten Vestergaard opfordrede til at møde op på seniorfestevallen til sommer og danse 

med. 

 



En af de nye dansere takkede for den gode modtagelse i GDV og vil anbefale andre til at 

deltage, 

 

Bente Nielsen spurgte til fuldmagter  Dirigenten oplyste, at det skal stå i vedtægterne, hvis 

det er gyldigt at stemme med fuldmagt. 

 

Formanden sluttede med at takke dirigenten og forsamlingen for god ro og orden.  

 

 

Referent Grethe Grangaard 

 

 

_______________________     ______________________     ___________________ 

             Dirigent                                      Referent                                   Formand  


