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Referat fra 
generalforsamling i GDV 
den 22. februar 2018 
 

 

 

 

Referat: 

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Gunnar Grangaard, som herefter blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at dagsorden og indkaldelse er i overensstemmelse med foreningen 

vedtægter. Spurgte herefter generalforsamlingen om der var bemærkninger til dette. Da det ikke 

var tilfældet erklærede dirigenten generalforsamlingen lovlig indvarslet og beslutningsdygtig. 

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretninger,  

    herunder udvalgenes beretninger. 

 

Foreningen v/formand Ulla Rohde Thomassen. 

År 2017 endte med at GDV havde i alt 169 folkedansere, spillemænd og instruktører på 

eftermiddags- og aftenholdet, hvilket er rigtig flot, sammenlignet med mange andre folkedanser 

foreninger. Herud over har der danset 82 moderne pardansere samt en masse på de forskellige 

kursushold. Nær læser man tallene fra folkedans, finder man ud af at 16 af de 169 er under 60 år 

gammel. Dvs. 9 % og at 91 % er over 60 år gammel dvs. 153 personer. 

En af grundene til at der er så få under 60 år er den nuværende trend i samfundet, som er: større 

grad af individualisme, stor bevidsthed omkring tidsforbrug og stort digitalt tidsforbrug. Disse 

trends betyder bl.a. at folk hellere vil dyrke motion alene, da de nemmere kan få det til at passer 

ind i familien. De er ikke interesseret i at binde sig til en aktivitet, hvor man mødes på et fast 

tidspunkt hver uge. Dette kan man se på de forskellige holdsportsgrene, i andre foreninger, hvor 

medlemstallene har dykket i flere år. Denne trend har også ramt GDV. 

Ovenstående tal og trends har bestyrelsen længe været opmærksomme på og derfor bestemte vi 

os for tidligere på året, at få lavet en strategiplan for GDV.  Målet med at lave strategiplanen er at 

GDV også eksistere om 10 - 20 år. I strategiplanen blev visionen at ” alle husstande i Viborg 

Kommune skal have kendskab til GDVs udbud af dans og musik i en stor flerstrenget forening”.  

Hertil blev der lavet en handlingsplan, bestyrelsen siden har arbejdet efter. Nogle af 

fokuspunkterne er: 

1. Markedsføring 

Vi skal markedsføre GDV samt profilere GDV bedre over for de 20-50-årige. Dette bliver gjort via 

GDVs hjemmeside, GDVs trykte program, Facebook, Radio Viborg, pressemeddelelser i Viborg 

Folkeblad samt Pindle en app hvortil arrangører kan indrykke deres arrangementer, denne app 

hænger sammen med ”det sker” i Viborg nyt og Viborg Folkeblad. 
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2. Enlige 

At profilere GDV bedre over for enlige. Danmark har ca. 1. million enlige og heraf bor nogle i 

Viborg og omegn. Dette faktum gjorde at vi havde et tiltag ved sæsonstart hvor enlige kunne ringe 

og blive skrevet på en liste hvorefter, hvis man var heldig kunne finde sig en dansepartner. 

3. Nye medlemmer 

Noget der er vigtigt for at holde på nye medlemmer, er at nytilkomne i GDV skal integreres i vort 

sociale netværk og når der til en danseaften er medlemmer der ikke har en dansepartner, skal 

GDVs medlemmer på skift danse med vedkommende.  

4. Kursusvirksomhed 

Der er også blevet meget mere fokus på GDVs kursusvirksomhed. Idet at kursuslængden på et 

kursus er 3- 5 uger, har vi oplevet at vi kan fange nogle vi ellers ikke ville have mødt til dans i GDV. 

Den korte periode gør at de gerne vil binde sig til kurset, i stedet for en hel sæson. Med tiden 

håber vi på at disse mennesker har lyst til at fortsætte hele sæsonen hos os. 

5. Skoler 

GDV er i gang med at udvikle noget net baseret undervisningsmateriale til folkeskolerne. I fagene 

Idræt og musik er der nogle faglige mål hvori folkedansen indgår. Meningen er at lærerne skulle 

kunne bruge det direkte i undervisningen. Projektet kommer til at koste mange penge, da der skal 

optages professionelle film af trin, danse og musik. Lige i øjeblikket bliver der søgt fonde hjem. Vi 

håber at vi får samlet alle pengene ind, men det er en meget lang proces vi er i gang med. 

 

Vores vision sker ikke fra den ene dag til den anden, men bliver et langt sejt træk, der nok skal 

lykkes. 

 

Eftermifddagsholdet – v/formand Ole Lykke. 

Seniorudvalget havde møde med seniordanserne den 06. april 2017. hvor Tove Strandgaard og 

Marry Mikkelsen ikke ønskede at forsætte i udvalget. I stedet blev valgt Marga Schack og Ole 

Lykke Nielsen. Sidstnævnte blev seniorudvalgsformand. 

 

Den 16. marts 2017 havde vi besøg af Viborg Spillefolk, det var et godt initiativ en torsdag 

eftermiddag. 

Seniordanserne havde afslutning den 27. april 2017, hvor vi først dansede og derefter hyggede os 

med smørebrød og kaffe og et pænt pyntet bord. En god og dejlig eftermiddag og en god 

stemning.  

Sigfred Nielsen var så venlig at åbne sit hjem for en hygge eftermiddag og aften den 22. maj 2017. 

Vi var nogle stykker der mødtes om formiddagen med Sigfred for at arrangere dagen. 

Der var fælles kaffebord kl. 15.00 på gårdspladsen, vejret var godt. Alle skulle medbringe kaffe, 

brød og service og salaten til om aftenen, ligeledes skulle sangbogen medbringes. 

Kl. 16.30 skulle vi mødes med Hans Jørgen Lysholm ved Vorde kirke, som ville fortælle om kirken 

og dens omgivelser og små anekdoter fra egnen. En spændende eftermiddag.  

 Efter rundturen tog vi tilbage til Sigfred og tændte op i grillerne, som mange havde medbragt. Vi 

fik gode ben til vores medbragte salat. En rigtig dejlig dag med sang og godt humør. 

 

Ved sæson start den 07. sept. 2017 mødte omkring 40 personer op. Snakken gik fra første færd, 

hvor vi i udvalget har snakket om vores parathed til at tage imod nye deltagere.  
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Vi var inviteret med til en kør-selv tur til Rebild den 11. nov. 2017. Vi var også inviteret til at 

deltage i et foredrag den 08. nov. 2017 om Livsglæde i med – og modgang. Kun få deltog fra 

eftermiddagsholdet. 

 

Det lykkedes os at finde en harmonikaspiller, da vi begyndte at lede med lys og lygte, tak for 

detektiv arbejdet. 

 

Der var mødt 33 deltagere fra eftermiddagsholdet til den fælles juleafslutning. Selv om der mange 

gange har været talt om, at vi skal komme hinanden ved, så kan vi ikke komme udenom, at 

snakken går bedst når holdene sidder samlet ved bordene. 

Der er kommet 2 par mere med efter jul, så holdet er oppe på 5½ kvadrille, vi behøver endnu ikke 

at oprette en venteliste. 

Til nytårstaffel på Vestervangsskolen den 19. jan. 2018, var der også mødt nogle fra 

eftermiddagsholdet. Mange følte det var tilrettelagt på en god måde, som jeg har sagt videre til 

aktivitetsudvalget. Der var pæn tilslutning fra seniordanseholdet. 

 

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

deres gode humør, som 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. 

 

Børn- og Ungeholdet – v/kontaktperson Leif Tind  

Leif Tind oplæste den skriftlige beretning fra B&U-holdets leder Dorthe, hvorfra særligt bemærkes: 

Der var en  god opstart efter jul. Nogle  dansere deltog i Hyggeweekend i januar, sammen med 

børnene fra Fandango, Skive børnedans og TUF dans. 

I januar var deri 10 års jubilæum, og nu er der 3 hold og 33 aktive dansere… 

Jubilæet blev fejret med sædvanlige børnelegestue i en lidt udvidet udgave. Til legestuen kom 94 

personer, godt halvdelen var børn. Orkestret bestod af børn og forældre, og Dorte var instruktør. 

En helt fantastisk dag, med en masse dans, god musik og god stemning.  Der var besøg af 

midt/vest og Viborg stifts folkeblad. Det kom der en masse positiv omtale ud af – dejligt!  

Vi fik også besøg af en ballonklovn, og vi fik nogle dejlige gaver. Tak til både VF og GDV for 

gaverne. 

I februar var der nordisk ungdomsweekend i Göteborg. Der var 11 unge og 5 forældre med, som 

rejste sammen med TUF-dans. De unge tog selv den danske legestuen om aftenen. 

I marts deltog 29 af vores dansere til Bjerringbro-stævnet, og den 30. marts dansede vi opvisning 

ved Niels’ afskedsreception. 

Den 18. april havde vi sæson afslutning. Vi sluttede sæsonen med 40 aktive dansere. Det er helt 

utroligt, at det bare strømmer til med nye dansere i februar og marts. Vi startede som vanligt med 

at spise pizza, holde amerikansk lotteri, dele gaver ud til hjælpeledere og hjælpespillemænd, samt 

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

Sidst i april blev vi kontaktet af en caster fra tv2. Hun skulle bruge 2 piger på ca. 7 og 11 år, 

lyshårede og i folkedragter til nogle optagelser til en ny krimi serie. Vi havde lige et søskendepar 
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som kunne klare denne opgave. Det kan godt gribe om sig, at danse folkedans. De havde en helt 

unik dag, som de færreste får lov til at opleve. 

Den 29. april var der det årlige børnestævne, denne gang i Tårs. Vi havde 30 børn og unge med, 

nogle af os var der hele weekenden, andre deltog kun om lørdagen. En dejlig oplevelse med god 

stemning, og børnene er supergode til at hjælpe hinanden, når der er nye danse.  

Karen og Clara deltog i konkurrence i pardans, og de vandt sølvmedaljer i række 2. Dennis var 

blevet spurgt om han ville tage 1½ times legestue om aftenen, og han greb udfordringen, og det 

gik rigtig godt. 

I løbet af vinteren og foråret har vi været til fredagsdans 3 gange, og nogle af danserne har været 

til sommerdans i GDV. 

Derudover har Sonja Tind stået for, at de 28 børn og unge, som ikke selv har dragt, kunne komme 

til opvisning i dragter. STOR TAK for det, det er en uvurderlig hjælp, at have en dragtkyndig til 

denne opgave. 

I Kristi himmelfarts ferien deltog 5 familier i familiestævnet på Fyn. De havde nogle dejlige dage 

med dans og musik, samt hygge. 

I Juni havde vi vores årlige sommerfest i Dorte og Michaels have, denne gang i regnvejr. Vi var 52 

deltagere. Vi havde en rigtig hyggelig aften, med leg og snak.  

Sct. Hans aften dansede 7 unge opvisning på et plejehjem. Vi havde en rigtig hyggelig aften med 

noget god mad og en masse snak. Og beboerne var glade for vores opvisning. 

Sidst i juni deltog 3 børn i folk camp, som er en uge med folkedans og spillemandsmusik for børn i 

alderen 10-15 år. Det foregår på Humble efterskole på Langeland. I samme uge deltog 8 af de unge 

i folk collage, som er ungdomslinjen på Bjerringbro i forbindelse med spillemands- og 

instruktøruddannelsen. 

8 unge dansere og nogle forældre deltog i Landsstævnet i Køge, hvor de havde en god uge. 

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 nogle dansere, og i løbet af efteråret er 

der kommet nye til. 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.  

Sidst i september var vi 14 dansere til 15 års jubilæum i TUF dans,  og vi havde en god dag. 

I oktober tog vi på besøg hos danserne på Samsø. Vi var 32 dansere og forældre af sted, og vi 

havde en rigtig hyggelig weekend, hvor danserne fik lært hinanden bedre at kende, og det har 

givet nye venskaber på holdene. Alle dansede med stor glæde.  

I november deltog flere af vores dansere i børne- og unge danse- og spillemandskursus i Sdr. 

Felding. De havde en rigtig god weekend. 

I efteråret har vi haft en enkelt fredagsdans i Viborg. Desværre er Skive børnedans lukket, og TUF 

dans har meldt fra på at arrangere fredagsdans, så det klarer vi selv i denne sæson. 

Børnene har i år solgt 317 stk. julekalendere. Flot indsats!  

Den 3. december havde vi juleafslutning med godt 90 deltagere. Vi havde en rigtig hyggelig 

eftermiddag med dans om juletræ, besøg af julemanden, og dans på tværs af holdene. Det er rigtig 

dejligt at se, hvordan store og små danser sammen og hygger sig med hinanden. 
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Den 17. december var vi samlet til julehygge hos Keld og Sonja. Der blev hygget hele 

eftermiddagen. Tak for et godt arrangement. 

Den 29.12 var vi til Fedtafbrænding i Viborg Folkedanserforening. Der var god tilslutning fra 

holdet, og danselysten var helt i top. 

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 3-34 år, og har mellem 0 og 20 års danseerfaring.  

Vores dansere kommer fra det meste af midtjylland, så vi har stadig dansere, som kører langt. 

 

TUSIND TAK til ALLE, som hjælper os med alt det praktiske i løbet af året. Uden jeres hjælp var 

meget af det vi laver slet ikke en mulighed.  

 

Aktivitetsudvalgt – v/kontaktperson Ebbe Rasmussen. 

Ebbe takkede for det gode samarbejde i udvalget. 

Som bestyrelsens repræsentant i aktivitetsudvalget vil jeg gerne takke udvalgets medlemmer – 

Bent, Bente og Marie for arbejdet og det gode samarbejde i forbindelse med de mange 

arrangementer i 2017: 

Nytårsfesten, afslutningsfesten og juleafslutningen.  

Derudover arrangerede udvalget en danseeftermiddag med museumsbesøg og foredrag i Rebild. 

GDVs bestyrelse har desuden bedt udvalget stå for forsyningerne af øl/vand/vin til afslutning for 

moderne pardans, lanciers og wienervals kurset, generalforsamlingen, 10% foredraget og GDV 

legestuen. 

På udvalgets vegne vil jeg ligeledes sige tak til GDV folkedansere for det store fremmøde samt tak 

til de mange, der trofast hjælper udvalget med mange af de praktiske opgaver både før/under og 

efter arrangementerne. 

 

Andre aktiviteter i 2017 – v/formand Ulla Rohde Thomassen 

Udover de nævnte arrangementer i de tre beretninger samt alt kursusaktiviteten har GDV dels 

deltaget i og dels arrangeret følgende aktiviteter: 

Marts 

 Forårs- og påskestævner i Bjerringbro, Kongenshus Efterskole og Øster Bjerregrav, hvor vi 

gav opvisning alle tre steder 

April og maj 

 GDV havde 5 gange sommerdans. 

Juni 

 Afholdte FD region Midtjyllands Sommerstævne i Viborg, hvor GDV var med til at danse 

fællesdans på hjultorvet, samt deltage i stævnet 

 Til Valdemarsdag deltog GDV, hvor B&U fik overrakt en ny fanedug. 

 Deltog i Snapstinget for børn på Borgvold, hvor vi var og danse med skolebørn en hel dag. 

 Vi havde fælles dans på Stænderpladsen under snapstingsugen 

 Vi deltog med opvisning og fællesdans på Seniorfolkemødet på Sønæs i snapstingsugen 

 Viborg Spillefolk fejrede deres 10 års jubilæum, hvor GDV deltog. 

Juli 

 Nogle tog til landsstævne KØST Køge/Stevns  

Efteråret 



6 
 

 I september startede sæsonen op med fællesdans til foreningernes dag på Hjultorvet 

 I efterårsferien havde vi besøg af Bent Melvej og hans spillemandsholdet fra musikskolen. 

 Den 1. torsdag i efterårsmånederne, startede vi med åben danseaften, hvor alle udefra var 

inviteret med. Det var aftener med nemme legestuedanse. 

 

 

 

Fremtiden 

Mht. lokaler har vi arbejdet på i noget tid at komme et andet sted hen, hvor der er mere plads, 

dette er endnu ikke lykkedes, så derfor har vi netop forlænget vores lejeaftale med Trepas endnu 

5 år. 

Som før omtalt har bestyrelsen fokus på fremtiden, bestyrelsen kan dog ikke gøre det alene. Vi har 

brug for, at I som medlemmer af GDV støtter aktivt op omkring vores handlingsplan. Har I forslag 

til flere tiltag og gode historier, vi kan dele, er i meget velkommen til at vende det med 

bestyrelsen.  

En vigtig del af fremtiden er også, at vi fremover taler folkedansen op og kommer med den 

positive historie. Dette kan forhåbentlig få flere til at prøve folkedansen. Hertil er det også vigtigt, 

at vi støtter op omkring vores landsorganisation Folkedans Danmark, der arbejder landsdækkende 

på at vise folkedansen frem. Hvert år er der foreninger, der melder sig ud af Folkedans Danmark, 

og i perioden op til foreningen har meldt sig ud har mange spurgt ” hvad får jeg ud af at være 

medlem af Folkedans Danmark?” i stedet for at sige ”hvad kan jeg gøre for Folkedans Danmark og 

folkedansen i fremtiden”. 

 

Tak til 

Bestyrelsen har som sædvanlig mange at takke for det store arbejde, der er ydet i 2017. 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 særlig tak til alle danser, for jeres opbakning til GDV, der bl.a. giver sig 

udtryk i jeres hjælp med borde og stole til danseaftener. 

Sidst, men ikke mindst en stor tak til mine bestyrelseskolleger og suppleanter for jeres særdeles 

fine indsats for GDV i 2017. 

Tak 

 

Herefter blev beretningerne sat til drøftelse. 

 

Hans Carl spurgte til lokaler. Ebbe orienterede om arbejdet med at finde andre lokaler. Der har i 

længere tid været drøftelser med Viborg Kommune om lokaler på Vestervang Torv (det gamle 

Rema), som Viborg Kommune lejer af Boligselskabet Viborg, men nu er Viborg Kommune trådt ud 

af disse forhandlinger. I stedet har vi haft et møde med Boligselskabet Viborgs direktør, som er 

åben for om vi kan finde en løsning, da de gerne ser et samarbejde. Da det er noget, der skal 

forelægges afdelingsbestyrelsen, vil vi først kunne høre videre herom i september 2018. 

 

Beretningerne blev herefter enstemmig godkendt. 
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3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

Conny kommenterede kort det fremlagte regnskab, som trods et par afholdte 

fester/arrangementer alligevel giver et overskud på 4.786 kr. 

Regnskabet blev herefter enstemmig godkendt. 

 

4. Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

5. Fremtidige arbejder, herunder budget, kursusgebyr og kontingent  

    for 2018/2019. 

Conny gennemgik kort det fremlagte budget, herunder at kursusgebyret stiger med 10 kr. 

Dette gav en mindre drøftelse for og imod en stigning. Bestyrelsen ser gerne, at årsbudgettet 

balancerer, og der ikke bruges af formuen. Begrundelsen er, at da vi måske får mulighed for at 

flytte i andre og bedre lokaler, skal der være penge til en sådan flytning og eventuelle anskaffelser.  

Budget, kontingent og dansegebyr blev herefter enstemmig vedtaget. 

 

6. Valg af kasserer – på valg Conny Jakobsen. 

Der blev foreslået genvalg af Conny Jakobsen, og da der ikke var andre forslag, blev Conny 

Jakobsen herefter enstemmig valgt. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg Ebbe Rasmussen, Leif Tind,  

    Grethe Grangaard samt Bodil Egeberg og Bent Kristensen. 

Valg til bestyrelsen: Da samtlige var villig til genvalg, og der ikke var andre forslag, blev alle 

enstemmig valgt. 

Valg af suppleanter: Da begge var villige til genvalg, og der ikke var andre forslag, blev begge 

enstemmig valgt. 

 

8. Valg af revisor og suppleanter – på valg Lisa Rogild samt Peder Mølgaard  

    og Børge Jensen. 

Valg af revisor: Da Lisa var villig til genvalg, og der ikke var andre forslag, blev Lisa enstemmig 

valgt. 

Valg af suppleanter: Da begge var villige til genvalg, og der ikke var andre forslag, blev begge 

enstemmig valgt. 

 

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

Da begge var villige til genvalg, og der ikke var andre forslag, blev alle enstemmig valgt. 

 

10. Eventuelt 

Erling Jakobsen (formand for Region Midt, Folkedans Danmark) orienterede om Folkedans 

Danmarks arbejde, og hvilke muligheder der er for medlemmer af FD. Herunder deltagelse i 

stævner, kurser m.v. 
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Der arbejdes p.t. på en strategirapport, som vil komme ud i den nærmeste fremtid. 

 

Conny oplyste om betaling for deltagelse i FD’s kurser og undervisning. Selve undervisningen 

betales af FD, så det er kun ophold og forplejning, deltagerne betaler. 

 

Sonja Tind spurgte til om GDV giver tilskud til deltagelse i kurser og uddannelse i FD, hvortil Ulla 

svarede, at det besluttes i bestyrelsen. (Vedtægternes §2 Formål, stk. 2 ”at styrke medlemmernes lyst til 

at engagere sig og tage et medansvar i foreningen, bl.a. ved at foreningen giver tilskud til relevante kurser 

o.l.” 

 

Ole Lykke kommenterede bestyrelsens takling af invitationen af ikke-medlemmer til 

generalforsamling og formålet med det. Karen Berthelsen spurgte til samme problematik for så 

vidt angår moderne pardansere, som ikke var inviterede, og i øvrigt efterlyste hun et udvalg for 

moderne pardansere i lighed med de øvrige udvalg. 

 

Ulla Rohde oplyste, at bestyrelen vil se på, hvordan vi praktisk kan håndtere at invitere tilhører 

med til generalforsamling, og om det er formålstjenligt, og om vi kan støtte bedre op om moderne 

pardans.  

 

Karen Berthelsen bemærkede, at det er vigtigt, at vi taler folkedansen op – i modsætning til FD’s 

negative udmeldinger om tilslutningen til folkedans. 

 

Børge Jensen foreslog, at GDV igen laver en fælles fest med moderne pardanserne, lidt som 

Nytårsballet, men dog kun for foreningens dansere. 

 

Conny oplyste om søndagsdans – et nyt tiltag af Viborg Spillefolk, som gerne vil spille og ønsker 

dansere, der vil danse til – det er for alle borgere.  

 

Ebbe oplyste om sommerfesten den 16. juni, hvor programmet er under udarbejdelse. Det starter 

kl. 15 og slutter kl. 23. Til dem, der har dragt, opfordres de til at tage den på, og til øvrige kan man 

låne dragt i GDV. Dragterne prøves hos Sonja Tind, og der aftales tid først. 

Forslag om at få Fotovognen, TV MidtVest, til at besøge sommerfesten.  

 

Region Midt har sommerstævne den 9. juni på Vestervang Skole. 

 

Efter disse bemærkninger og oplysninger sluttede dirigenten generalforsamlingen og formanden 

takkede for god ro og orden. 

 

Referent Grethe Grangaard 

 

 

Gunnar Grangaard                     Ulla Rohde Thomassen                      Grethe Grangaard 

     Dirigent                                            Formand                                            Referent 


