
 

Referat fra generalforsamling i Folkedanserforeningen Gamle Danses Værn 

den 25. februar 2016. 
 

 

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Gunnar Grangaard 

Gunnar Grangaard blev valgt. 

 

Dirigenten gennemgik indkaldelse og dagsorden set i forhold til vedtægternes krav i § 5. 

Læste dagsordenen op og konstaterede at formalia var overholdt. 

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til indkaldelse og dagsorden – dirigenten 

erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

Dirigenten fik herefter valgt stemmeudvalg – Peter Mølgaard, Børge Jensen og H.C. Christensen. 

 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning – herunder udvalgenes beretninger. 

Formanden aflagde beretning. Uddrag herfra: 

 

Tilslutning til de forskellige hold 

Aftenholdet har næsten uforandret tilslutning. Seniorfolkedanseholdet og de to moderne pardans 

hold har haft stigende tilslutning. Tilslutningen til de 2 børnehold og ene ungdomshold som GDV 

har sammen med Viborg Folkedanseforening, er næsten uændret.  Totalt set har der været meget fin 

tilslutning til de forskellige aktiviteter i 2015. 

 

Lokaler 

Skal der nævnes noget negativt, må det blive at få lokaler til arrangementer. Når vores sæsonplan er 

endelig på plads, booker vi de aktuelle lokaler herunder også Vestervang skole, hvis vi gerne vil 

have køkkenfaciliteter. I første omgang accepterer skolen, at bookingen er ok, men da børn og unge 

har forret til lokaler frem for brugere over 25 år, kan der ske det, at skolen meget kort før, f.eks. 

tilnytårstaffel i år, får henvendelse fra børn og unge om at benytte de lokaler ,vi har bestilt . På den 

måde kommer foreningen i en særdeles uheldig situation med at finde andre lokaler eller aflyse i 

sidste øjeblik. Vi vil nu kontakte skole og forvaltning for evt. at finde en løsning på problemet. 

 

Aktiviteter 

70  års jubilæum. Bestyrelsens mål for GDVs 70 års fødselsdag 23. januar 2015 var, at dagen blev 

en uforglemmelig dag for alle – uanset hvilke hold man dansede på. Med næsten 100% deltagelse af 

foreningens dansere, blev målet nået. En stor tak til at I hver især var med til at gøre dagen til en 

uforglemmelig oplevelse med opvisning af alle hold, udstilling, pyntning o.s.v     

 

NORDLEK 2015 

I juli var GDV praktisk medarrangør af det største folkedanse- og spillemandsstævne for de 

nordiske land sammen med andre foreninger i Midtjylland. Nogle af GDVs medlemmer blev 

indblandet i planlægningen af stævnet 4-5 år før, og jo nærmere tidspunktet for stævnet kom, 

fik flere og flere opgaver i forbindelse med NORDLEK 2015. Som ”et skud i tågen” kan der med al 

tænkelig forbehold laves følgende beregning over GDVs indsats i udvalg og som hjælpere:  60 

personer i gennemsnit 90 timer i alt 5.400 timer. Omregnet til en arbejdsuge på 37 timer vil det være 

146 uger eller 2,5 – 3 år heltidsansat person.   

 

Niels sluttede omtalen af NORDLEK 2015 med at citere fra sidste del  i talen som 

formanden for Nordlek organisationen holdt ved hjælperfesten efter stævnet: ”Jeg er sikker på, at 

alle stævnets deltagere rejste hjem med mange gode minder  i bagagen. I skabte rammerne, og 



deltagerne fyldte dem selv ud. Jeres arbejde, imødekommenhed og vilje til at give deltagerne en god 

oplevelse, er selve grundlaget for stævnet succes.  En stor og hjertelig tak, for at I gjorde det 

muligt.” citat slut. 

 

Aktivitetsudvalget 

Bodil Egeberg aflagde beretning fra Aktivitetsudvalget. Uddrag herfra: 

Forårsafslutning 2015 blev holdt på Vestervang Skole. Der blev serveret smørrebrød, øl og vand. 

Vores egne spillemænd og instruktør stod for musik og dansen. 

 

Den 20. september 2015 var alle dansere inviteret på udflugt til Ørslev Kloster og efterfølgende 

madpakke og dans i Kvindknapskoven. 

 

På grund af problemer med afslag på reserverede lokaler på Vestervang Skole måtte 

juleafslutningen holdes på Trepas. Det blev med spisning (en platte) og ris a’la’mande. Selv om der 

ikke blev danset om juletræ, var det en succes målt på de positive tilbagemeldinger. 

 

Nytårstaffel måtte desværre aflyses også på grund af afslag på reserverede lokaler. 

 

Bodil takkede udvalget, hjælpere og danserne for god opbakning. Isæt tak til Per og Dorrit for flere 

års indsats i aktivitetsudvalget. Efter sommerferien træder Ebbe og Marie ind i udvalget, og Ebbe er 

i gang med at arrangere en tur i efteråret til Hvidsten Kro. 

 

Seniorudvalget 

Mary aflagde beretning fra Seniorudvalget. Uddrag herfra: 

Efter lidt afgang og tilgang er der p.t. ca. 40 dansere. 

Til seniorudvalget blev Kamma genvalgt. Tove Strandgaard er indtrådt i stedet for Hans Peter 

Hjortkær. Som suppleant blev Ejvind Kjellerup og Vibeke Nielsen valgt. 

 

Af aktiviteter har seniorholdet deltaget i 25 års jubilæum i Farsø (28 dansere) 

Viborg Spillefolk var på besøg den 16. april. 

Den 23 april var 53 dansere til sæsonafslutning med smørrebrød, kaffe og kage. 

Den 1. juni var der grill-aften hos Sigfred. 

Den 25. juni opvisning på Sønæs. 

I uge 29 deltog mange i NORDLEK 2015. 

I september sensommertur til Ørslev Kloster med GDV’s øvrige dansere. 

Juleafslutningen 3. december sammen med GDV’s øvrige dansere var en fantastisk aften. 

Mary sluttede med at takke spillemænd/koner og instruktør samt danserne for godt fremmøde og 

godt humør. 

 

Børn og Unge 

Leif Tind aflagde beretning fra børn- og ungeholdet hvorfra særligt bemærkes: 

10 unge og 7 forældre fra Viborg deltog i ungdomstræf i Göteborg den 16.-18. januar. 

Den 23. januar deltog 13 børn/unge i opvisning til GDV 70 års jubilæum. 

Den årlige børnelegestue i februar blev afholdt med 75 deltagere, heraf godt halvdelen børn. 

Musikken blev leveret af børn og forældre samt spillemænd udefra. Dorte og Anette deltes om 

instruktørjobbet, 

I marts deltog 7 dansere i Bjerringbro-stævnet. 

I april deltog 25 børn og unge i børnestævnet i Århus, heraf deltog 15 i aftenarrangementet. 

Forårsafslutningen havde 100 % opbakning. (Dans, pizza, lotteri m.v.) 

I april deltog nogle i opvisning til ”Open by Night” 

I juni den årlige sommerfest i Dorte og Michaels have med 40 tilmeldte. 

Stor opbakning til NORDLEK 2015 både fra børn og forældre. Holdet stod for salg af øl og vand på 

Teaterværkstedet, hvilket endte med et overskud på 4000 kr. – en stor hjælp til kommende 



arrangementer. 

 

I efteråret har holdet deltaget i legestue i Rødding, samt været til fredagsdans sammen med TUF og 

Skive børnedans. I november deltog flere i spillemandskursus og dansekursus i Sønder Felding. 

Der er solgt 213 julekalendere. Den 29. november var der juleafslutning med 55 deltagere. 

Den 20. december var vi samlet til julehygge hos Keld og Sonja 

Den 29.. december var der god tilslutning til Fedtafbrænding på Paletten. 

Medlemstallet var i efteråret: 3 børn på hold 1 (3-6 år), 12 på hold 2 (7-12 år) og 9 på 

ungdomsholdet. 

Niels fortsatte herefter beretningen med: 

 

Andre aktiviteter 

Som i 2014 har GDV i 2015 deltaget med opvisningshold i Bjerringbro, Kongenshus og Øster 

Bjerregrav. I 2015 med 3 kvadriller hvert sted. 

 

Sommerdans er afviklet 5 gange med skiftende instruktører og spillemænd og med større deltagelse 

end i 2014. 

 

I juni havde GDV sine faner med i forbindelse med den årlige Valdemarsdag. 

 

Der er afholdt 2 legestuer i samarbejde med Viborg Spillefolk med god tilslutning. 

 

I september deltog GDV i den årlige foreningernes dag på Hjultorvet. 

 

2015 sluttede med et nyt arrangement i samarbejde med Viborg musikskole og DGI Midtjylland 

Dans og Musik: Renæssancedans med Karen som instruktør og deltagelse af godt 60 dansere 

hovedsagelig fa GDV 

 

Fremtiden 

Bestyrelsen har i de senere år talt om at lave en medlemsundersøgelse om medlemmernes syn på 

foreningen og altså ikke på det rent faglige indhold i undervisningen.  Derfor glæder det bestyrelsen 

at Syddansk Universitet har tilbudt GDV at deltage i et sådant projekt og opfordre alle til deltage i 

undersøgelsen. 

 

Som bekendt er medlemstallet i landsforeningen faldet meget stærkt de sidste mange år. 

Samtidig er gennemsnitsalderen over 60 år. 1. august 2015 kom landsforeningen til at 

hedde ”Folkedans Danmark”. FD fik også et nyt mere tidssvarende logo i håb om at skabe interesse 

hos børn, unge og voksne under 50 år for folkedans. Endvidere er det et forsøg på at få andre 

danseformer – f.eks. moderne pardans og seniordans - til at blive medlemmer af landsforeningen.   

 

Da landsforeningens navn indgår i GDVs vedtægter, blev det nødvendigt med en tilretning af disse. 

GDVs navn og logo er just ikke med til at gøre dagens Danmark interesseret i at danse folkedans. 

Derfor blev bestyrelsen enige om at lave et ”hovedeftersyn” af navn, logo og vedtægter. Samtidig 

var man også enige om at inddrage alle medlemmer i denne proces. Derfor det afholdte 

medlemsmøde, hvor der kom mange gode indput. Bestyrelsen har efterfølgende forsøgt at indpasse 

disse indput i vedtægterne, hvor det var muligt, samt drøfte de forskellige forslag til nyt navn og 

logo. Det kommer vi mere ind på under ”indkomne forslag” 

 

Tak 

Der er en lang række personer, der har gjort en stor indsats for GDV i 2015 – ikke mindst omkring 

NORDLEK 2015 – men ingen nævnt ingen glemt. Bestyrelsen vil gerne takke alle instruktører, 

spillemænd og k, alle udvalg, revisorer, fanebærere og jer, der passer fotobog og scrapbog. Der skal 

også lyde en tak til bestyrelsens to suppleanter, som i år forsøgsvis har deltaget i  



bestyrelsesmøderne. Til ALLE dansere skal der lyde en særlig tak for jeres opbakning til GDV. 

Sidste men ikke mindst en stor tak til mine bestyrelseskolleger for jeres særdeles fine indsats for 

GDV i 2015. 

 

Herefter var beretningen til drøftelse. 

 

Jørgen Toudal gav udtryk for tilfredshed med musikerne på seniorholdet, men også at de  mangler 

en harmonika. Ønsker bestyrelsen finder en harmonikaspiller. 

 

Herefter blev beretningerne enstemmig godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber. 

Conny gennemgik kort regnskabets hovedtal. 

Regnskabet blev enstemmig godkendt. 

 

4. Indkomne forslag: 

Ændring af vedtægter – herunder navn og logo. 

 

Punktet blev behandlet af 3 omgange – 

 Valg af navn for foreningen. 

 Godkendelse af vedtægtsændringer med det valgte navn indføjet. 

 Logo. 

 

Valg af navn:  

Bestyrelsen har fremlagt tre forslag:  

A: Glad Dans Viborg,   B: Folkedans Viborg,    C: Dans Viborg,    

Indkomne forslag fra forsamlingen:  

fra Jørgen Toudal - D: Gamle Danses Værn  

fra Conny Jacobsen -  E: GDV Viborg 

fra Glenni – F: Bevar Gammel Folkedans  i Viborg. 

 

Forslagene blev herefter kommenteret af flere af generalforsamlingens deltagere. 

 

Dirigenten tilkendegav herefter afstemningsprocedure: Der kan blive op til 5 afstemninger – efter 

hver afstemning ”bortkastes” det navneforslag som får færrest stemmer. Der fortsættes, indtil et 

forslag får mindst halvdelen af de afgivne stemmer. 

 

1. afstemning:  

Der blev afgivet 75 stemmer:  1 blank, forslag A: 52,  B: 2,  C: 7,  D: 8,  E: 5, F: 0 

Navnet er dermed Glad Dans Viborg. 

 

Godkendelse af nye vedtægter: 

Jørgen Toudal foreslog, at § 2, stk.4   ”herunder Viborgs venskabsbyer” bør udgå, da det ikke er 

aktuelt.  Afstemning: 21 for, 51 imod, 3 blanke. 

Forslag fra Niels Rohde om kun at slette Viborg, trækkes. 

 

Peder Mølgaard: §5, stk.     ” og referent” slettes. Forslaget godkendt. 

 

De samlede vedtægter blev herefter enstemmig godkendt. 

 

Valg af logo: 



Bestyrelsen har foreslået 3 forslag valgt ud fra indkomne forslag til bestyrelsen. De tre forslag blev 

uddelt til forsamlingen og begrundet af formanden, idet bestyrelsen foreslår, at et professionelt  

selskab sætter logoet op.   

Efter debat besluttede generalforsamlingen, at overlade det til bestyrelsen at arbejde videre med det 

nye logo. 

Der var overvejende flertal for, at bestyrelsen går videre med logo nr. 1. 

 

5. Fremtidigt arbejde – herunder budget og kontingent 2016/2017. 

Conny gennemgik kort budgettet. 

Medlemskontingent 150 kr.,  

Kursusgebyr uanset folkedanserhold efterår 2016 kr. 315,00 og forår 2017 kr. 315,00  

Kursusgebyr for moderne pardans kr. 35,00 x antal gange for hvert kursus der deltages i. 

Budget med det nævnte kontingent og kursusgebyrer vedtaget. 

 

6. Valg af kasserer. På valg Conny Jakobsen. 

Conny Jakobsen blev genvalgt. 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg Bodil Egeberg (ønsker ikke genvalg), Grethe 

Grangaard og Leif Tind) 

Genvalgt blev Grethe Grangaard og Leif Tind og nyvalgt blev Ulla Rohde Thomassen. 

 

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg Per Lundgren og Ulla Rohde Thomassen. 

Bodil Egeberg og Ebbe Rasmussen blev foreslået og valgt. 

 

9. Valg af revisor. På valg Lisa Rogild. 

Lisa Rogild blev genvalgt 

 

10. Valg af 2 revisor suppleanter. På valg Peder Mølgaard og Børge Jensen- 

Peder Mølgaard og Børge Jensen blev genvalgt. 

 

11. Valg af fanebærer. På valg Keld Tind – supp.  Sonja Tind og Leif Tind. 

Keld Tind genvalgt og Leif Tind blev genvalgt som suppleant. 

 

12. Eventuelt. 

Intet under eventuelt. 

 

 

 

Referent Grethe Grangaard                           Dirigent Gunnar Grangaard 

 

 

 

Formand Niels Rohde Pedersen 


