Navn:

Arrangementer
Hver tirsdag
Børnedans i Snoldelev Sognegård kl. 17.45-19.30
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00

Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)
Spillemandslauget
øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00
Tirsdag d. 6. marts
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30
Tirsdag d. 3. april
Foreningsaften med ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag d. 10. april
Sæsonens sidste danseaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Nr. 1

Marts 2017

31. Årgang

Fredag d. 20. april
Sæsonafslutning i Snoldelev Sognegård kl. 18.00
Tirsdag d. 8. maj
Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30
Fredag d. 1.-3. juni
Foreningsskovtur til Fuglsang
Lørdag d. 9.-10. juni
Kulsvierfestival
10.-15. juli
NORDLEK i Falun, Sverige
Søndag d. 5. august
Dansens dag i Nyvang
Tirsdag d. ?? August
Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 (se hjemmesiden)
Tirsdag d. 4. september
Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Følg med på: http://spillemandslaug.dk/

Deadline for næste nummer: 20. august
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 4. september
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Indhold:
Fra bestyrelsens bord
Lilletåen - Det muntre hjørne
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Redaktion:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
tirsdag, den 3. april 2018 kl. 19.30

Gunnar Toftlund Jensen
venstrebenet@spillemandslaug.dk

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med følgende punkter på dagsordenen.

Tlf.: 5929 1177.

1)

Bestyrelsen:
Formand:
Hans Peter Hansen

”Foreningens navn er Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.
Dens hjemsted er Ramsø Kommune. Foreningen er tilsluttet Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, og Landsforeningen Danske Folkedansere”.

B. & U.:

hansfolkedans@gmail.com
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

21. marts. Sofie

Til:

15 år

Foreningens navn er Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Foreningen
er tilsluttet Landsforeningen Danske Folkedansere.

Næstformand:

2) På den ordinære generalforsamling stillede bestyrelsen forslag om
at reducere antallet af danseaftener med 2, fra 28 til 26 danseaftener. Formålet med reduktionen var at spare penge. Dette forslag
blev godkendt med 17 stemmer for og 16 stemmer imod. Efterfølgende har bestyrelsen modtaget opfordring fra 21 medlemmer
med ønske om at bevare antallet af danseaftener.

Anette Larsen
anettelarsen@postkasse.net
Tlf.: 2681 2638

Kasserer:
Gustav Gustavsen

På grund af den tætte afgørelse og den efterfølgende opfordring,
ønsker bestyrelsen
følgende punkter til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling:

kasserer@spillemandslaug.dk
Tlf.: 2251 1648

Ketty Rasmussen.

Voksne:

Tlf.:46190908

7. marts
26. marts
29. marts
16. apr.
1. juni
27. juli
3. aug.

Klaus Klim
Tlf.: 4050 7546

Poul Møller
Tlf.: 5614 1123

Erik Nielsen
Tlf.: 3074 7342

Vita Damsø
Jens-Erik Almsgård
Michael S Petersen
Peter Jansen
Poul Hansen
Lise Grubbeholm
Leif Rohr

VenstreBenet udgives af

Web master:
Gustav Gustavsen

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk

webmaster@spillemandslaug.dk
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2a) Der planlægges 26 danseaftener for sæson 2018/19 med
uændret kontingent, som vedtaget på den ordinære generalforsamling.
2b) Der planlægges 28 danseaftener for sæson 2018/19, hvilket
har den konsekvens, at det årlige kontingent forhøjes med 50 kr.
for aktive dansere.
Kontingentforhøjelsen vil få virkning for sæsonen 2018/19.
Hvis forslag 2a vedtages, betyder det, at pkt. 3) udgår.

Danseleder:
Helle Larsen

danseleder@spillemandslaug.dk

Vedtægtsændring
§1 Navn og Hjemsted ændres fra:

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.

Forsidebillede: Fuglsang Herregård
2

3) Fastlæggelse af kontingent
Kontingent 2018/19 for voksne dansere stiger
fra 800 kr. til 850 kr.
Danser/spillemand stiger fra 1.080 kr. til 1.130 kr.
Øvrige kontingenter er uændrede.

4) Eventuelt
15

Ekstraordinær generalforsamling

Fra bestyrelsens bord

Vi skal til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet,
at vi holder ekstraordinær generalforsamling den 3. april 2018. For at
få så mange til at deltage som muligt, afholder vi den i forbindelse
med kaffepausen på vores fællesaften.

Det er jo dejligt at foråret allerede er her.
Dagen er allerede i skrivende stund tiltaget med ca.
3 timer.
Men det betyder jo også, at vi er ved at slutte sæsonen.
Vi kan se tilbage på en rigtig god sæson med dejligt
mange nye medlemmer. Det har været helt utroligt.
Velkommen til dem og dejligt, at de vil være med til
at gøre vore aftener festligere.
Desværre var det også året hvor vi måtte lukke
børneholdet. Det var nødvendigt trods en stor indsats for at bibeholde det.
Vi har haft generalforsamling, hvor bestyrelsen havde et par spareforslag. Disse forslag kræver nok lidt mere bearbejdelse, så bestyrelsen har taget konsekvensen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter at være præsenteret for en underskriftindsamling, hvor
21 af foreningens medlemmer gik imod at nedskære antallet af danse
aftener. Det er jo sådan, at selvom vi ikke er på fallittens rand, er vi
også nødt til at sørge for, at foreningen har en stabil økonomi. Mere
om dette på side 15 her i bladet.
Jørgensen og Sørensen kommer og gi´r den gas den 3. marts til vores
vinterbal. Vi har flyttet vinterballet til en fredag i håb om, at flere vil
støtte op om arrangementet.
10. april har vi sidste danseaften.
Vi har afslutningsfest den 20. april. Der kommer lister frem på danseaftenerne. Får man ikke skrevet sig på, så ring til formanden og meld
jer til.
Husk at medbringe en ret til fællesbordet og meget gerne noget underholdning til aftenen.
Den 8. maj har vi åbent hus. Se invitationen på hjemmesiden.
Første weekend i juni har vi vores sommer tur til Lolland. Det er dejligt, at vi allerede nu kan melde totalt udsolgt. Det er et flot program
der venter os.
Lauget skal blandt andet spille i Hundested, Nyvang og til Kulsvier festivalen.
I august holder vi åbent hus som optakt til næste sæson. Se hjemmesiden for nærmere oplysninger
Tak til Helle, spillemændene og alle danserne for en forrygende flot
sæson.
God sommer.
Hans
3

Jeg kan slet ikke huske, hvornår vi har været til sådan én før i vores
forening, det er i hvert tilfælde ikke sket i nyere tid.
Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling skyldes en fodfejl i
bestyrelsen. Vi tænkte faktisk ikke på, at DGI var skrevet ind i foreningens vedtægter, og at forslaget krævede en vedtægtsændring.
Derimod kan det diskuteres, om bestyrelsens forslag om at skære i
antallet af danseaftener, overhovedet skulle have været til afstemning.
Men forslaget kom til afstemning og det medførte en god debat og
mange klare holdnings- tilkendegivelser. Derfor var det egentlig fint,
at vi fik debatten og tager endnu en tur derom.
Derfor synes vi, at foreningens vedtægter skal på hjemmesiden, så
alle (også bestyrelsen) har mulighed for at kende foreningens grundlag.
Gustav

Ketty og Otto har fejret
guldbryllup, og vi kom
med til en ekstra brudevals på træningsaftenen
tirsdag, den 13. februar.
Vi ønsker

Hjertelig tillykke!
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Lilletåen

4.

Indkomne forslag

Under indkomne forslag blev der stillet et forslag om en sangaften.
Bestyrelsen siger tak og arbejder videre med forslaget.
5.

Vi har desværre måttet nedlægge vores børnehold på grund af
for få tilmeldte børn. Vi er meget kede af at skulle undvære holdet. Vi vil prøve, om vi kan samle en hel masse igen til opstarten i September. Sashia og Sofie danser på voksenholdet, og
det er dejligt at få nogle unge mennesker med. De er bare så
gode til at danse med os gamle.
Anne-Mette har været på et par skoler og danse med eleverne
for at de skulle få interessen for folkedans. De tror jo det kun er
for gamle, meeen de børn, vi har haft med at gøre, har været
meget glade for at danse. Vi håber at vi kan få gang i det igen.
Venlig hilsen Ketty

Det muntre hjørne
”Jeg stødte ind i vores forhenværende
nabo i dag”, sagde manden.
”Nå, var han glad for at se dig?”
spurgte konen.
”Ikke specielt. Vi var desværre
begge to i bil.”
”Lige siden Mikkel var lille, har han drømt
om at blive tryllekunstner og save folk
over”, sagde den stolte mor.
”Er han enebarn?” spurgte gæsten.
”Nej, han har flere halvsøstre og halvbrødre!”
”Ved du godt, at din hund bed min lillebror i går?”
spurgte Lærke sin veninde Nanna.
”Nej, det vidste jeg ikke. Vil du så kræver erstatning eller hvad?” spurgte Nanna.
”Nej,” svarede Lærke. ”Men jeg kunne godt tænke
mig at købe eller leje den…!

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet for bliver uændret:
Dansere voksne
kr. 800
Dansere ungdom
kr. 375
Passive medlemmer kr. 250
Spillemænd
kr. 550
Danser + spillemand kr. 1.080
Passive medlemmer med medlemskab af DF kr. 400
Passivt medlemskab giver adgang til fælles arrangementer og Venstrebenet
6.

Valg af bestyrelse og suppleanter

Alle blev genvalgt. Bestyrelsen ser således ud:
Hans Peter Hansen, formand
Erik Nielsen
Poul Møller
Anette Larsen, modtog genvalg
Gustav Gustavsen, modtog genvalg
Ketty Rasmussen, modtog genvalg
Klaus Klim, modtog genvalg
Suppleanter:
Lisbet Packroff, modtog genvalg
Michael Petersen, modtog genvalg
7.

Valg af revisorer og suppleanter

Marianne Svensson, modtog genvalg
Lisbet Packroff
Referent Marianne Svensson

To isbjørne slæber sig gennem ørkenen.
”Her må godt nok have været meget glat”,
siger den ene.
”Hvorfor tror du det?” spørger den anden.
”Kan du ikke se, hvor meget de har gruset?”

4
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Generalforsamlingen i Ramsø
Folkedansere og Spillemandslaug
d. 6. februar 2018

Posten
Spillemændenes eget organ

Der var mødt 42 medlemmer op til generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær
Lisbet Packroff var dirigent, så generalforsamlingen var i gode
hænder.

Laugets gøren og laden i det forløbne år

2.

Vi startede traditionen tro med julefrokost
den tredje fredag i januar.
Megen sang og spisen og mindre og mindre
af diverse humørvæsker

Formandens beretning

Vi har haft et stigende medlemstal, så vi er nu 49 voksne dansere og
2 fra ungdoms holdet, men gennemsnitsalderen er stadig uændret.
Der er stadig god gang i foreningen med stort fremmøde hver tirsdag/
onsdag.
Vi startede året med bal i uge 8 med duoen ”Imellem Sjælland og
Fanø”
Den årlige foreningstur gik til Vedersø Klit. Legestue i Ramsøhallen i
oktober måned med 107 gæster. Julefest for børnene og de voksne i
december.
Vi kan glæde os over, at Helle fortsætter som danse leder. Bjarne og
Lise fortsætter med at spille for voksenholdet. Michael fortsætter som
dirigent for lauget.
Børneholdet er blevet nedlagt i år, da der var for få børn. De to store
piger danser med på voksenholdet.
Spillemandslauget øver stadig flittigt hver onsdag. Lauget har ikke så
meget aktivitet, men traditionen tro spiller de i Hundested og til Kulsvierfestival.
Venstrebenet, vores medlemsblad, udkommer med 3 numre i hver
sæson. Husk at komme med indlæg.
3.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Ved gennemgang af budgettet havde bestyrelsen to forslag til besparelser:
Vi er pt. medlem af DGI ud over Folkedans Danmark. DGI´s interesse
i folkedans virker ret dalende, så forslaget går på en udmelding af
DGI. Vi vil spare kr. 1.000 årligt
Det andet forslag går på at nedsætte antallet af danseaftener med to
pr. sæson. Vi vil kunne spare kr. 2.400 årligt.
Disse to forslag blev vedtaget. Det sidste med 17 stemmer for og 16
imod. Som Ernst sagde så går vi jo glip af to ”fester”
12

Non troppo = ikke for hurtigt

Vi har spillet til fællesaftener og åbent hus
arrangementer gennem hele året.
Og vi øver stadigvæk hver onsdag i sæsonen, undtagen den
første onsdag efter den første tirsdag i måneden. For da har vi
spillet til fællesaften den første tirsdag. Og for ikke at tappe alle
kræfterne ud af de gamle kæmper, øver vi så ikke den onsdag,
der jo altid ligger dagen efter den første tirsdag i måneden.
Vi spillede en lille koncert til foreningen afslutningsfest, hvor
stemningen ikke kun var de obligatoriske 442 Hz, men også
indebar, at vi satte stemningen godt i vejret ved at sponsorere
”sprudelwasser til hele banden.
Vi har spillet på Nyvang.
Og til kulsvier festival. En speget affære der altid ender med, at
vi bliver godt røget.
Vi har været i Hundested - på estraden. Nogle mener, at vi
nærmer os den femogtyvende gang. Og det har de ret i. Vi var
der første gang i 1995, og har været der alle årene siden.
Vi har spillet til fællestræning til Landsstævne, deltaget i Landstævnet og i den forbindelse givet koncert på KØGE Havn på
den nye estrade.
Det var på ”Havnefogdens” foranledning.
Vi havde flere af vores medlemmer siddende på afgørende poster i stævnets musikudvalg.
5

Vi spillede på lokale trakteringssteder rundt om i Køge. En betinget succes. De var lidt for fedtede med både det ene og det
andet.
Vi var på gaden i Roskilde i forbindelse med træffet i august og
deltog også på Østervangsskolen.
Mange af os var med på turen til det Vestjyske og morgenhavbadning.
Der foreligger dog ikke troværdige tal for laugsmedlemmernes
deltagelse i den slags unoder.
Vi er efterhånden blevet fast bestanddel til at spille en onsdag i
november på Kildegården.
Vi var i Gladsakse til stævne, som permanent er blevet flyttet
indendørs fra at havde været ved Slotsruinen ved Aldershvile.
Vi havde et brag af en juleafslutning. Alle os mere eller mindre
gamle nisser gik herefter i næsten hi for at samle kræfter til
julefrokosten i det nye år.
Efterhånden er de fleste blevet elektroniseret på nodestativet.
Katrine har til dels taget over hvad angår, det at holde styr på
tropperne. Det kræver sin mand/kvinde. Så nu doodler vi .
Michael har herset med detaljer, og det har virket. Vi har fået
en meget mere afklaret holdning til det at spille dansebart.
Tak til alle dem, som har været involveret gennem året ved
brug og gavn for vores gamle laug..
Erik

6
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Søndag 3/6
08.00

Morgenmad

10.00

Gåtur til Skejten, som er et naturområde beliggende tæt på Herregården. Vi får en lokalkendt
til at fortælle lidt om området.

Skovturen 2018, 1. – 3. juni
Baltic Crosssing Festival
I 2018 går skovturen til Lolland, hvor vi dels har vore egne aktiviteter, men også skal deltage i en lille festival arrangeret af
Højreby Spillemandslaug. Den hedder i Baltic Crossing og består af en række finske og svenske musikere sammen med
Christian Bugge.

12.00

Enkel frokost i det grønne.
Vi satser på godt vejr og regner med at holde den i
området. Så det bliver enkle ting med lidt at drikke til.
Skulle det mod forventning blive dårligt vejr, regner vi
med at kunne lave en nødløsning ved Herregården.

14:30

Hjemrejse.
Som sædvanlig er der mange fine steder, man kan besøge på vejen.

Hvor skal vi bo? For et par år siden boede vi i nogle lidt nedslidte campinghytter, året efter var det et lidt nedslidt hotel, og
i år bliver det så på Fuglsang Herregård, som ligger i den østlige del af Lolland sammen med Fuglsang Kunstmuseum.
Det er en gammel herregård med fine gamle værelser og en fin
have. En lille ulempe er så, at værelserne i hovedbygningen har
fælles bad og toilet på gangen.
Alle værelser har navn efter kendte kunstner, eks. Carl Nielsen
Vi har reserveret alle værelser i hovedbygningen; og så er der
en fløj på området ” Reden” med mere moderne værelser med
eget bad.

Et af værelserne i
hovedbygningen

Agnethes værelse , Carl Nielsen´s
værelse, og en fin udsigt over haven

10
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Hvad skal vi så lave?

Lørdag 2/6

Vi skal en del af tiden være sammen med Højreby Spillemandslaug og deltage i festivalen; men der vil også være et besøg på kunstmuseet og en lille naturudflugt.

08.00
Morgenmad på Herregården
10.00 – 12.00 Kursus i danse fra Lolland
13.30 – 16.00 På området ligger der et fint kunstmuseum.
En af mulighederne er at lave en rundvisning.

Program Fredag 1/6

Ankomst i løbet af eftermiddagen til:
Fuglsang Herregård Nystedvej 73 4891
http://fuglsangherregaard.dk/

Fuglsang Kunstmuseum

Indkvartering ved 15:30 tiden
Der er kaffe og kage på Herregården
18.00

Spisning på Holeby skole sammen med Højreby spille
mændene

Koncert med Baltic Crossing med indlagt pause.
Efter koncerten er der mulighed for at spillemænd
kan spille lidt sammen, og der kan danses lidt.

Baltic Crossing er:

Ian Stephenson [UK] på guitar og toradet harmonika
Andy May [UK] på sækkepiber og klaver
Kristian Bugge [DK] på violin
Antti Jävelä [FI] på kontrabas, violin og mandolin
Esko Järvelä [FI] på bratch og violin

8

Et eksempel på en
udstilling på museet

17.30

Middag på Herregården
Vi spiser en 3 retters menu på Herregården,

19.30

Bal sammen med Højreby Spillemandslaug

Højreby Spillemandslaug
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Generalforsamlingen i Ramsø
Folkedansere og Spillemandslaug
d. 6. februar 2018

Posten
Spillemændenes eget organ

Der var mødt 42 medlemmer op til generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent, stemmetællere og sekretær
Lisbet Packroff var dirigent, så generalforsamlingen var i gode
hænder.

Laugets gøren og laden i det forløbne år

2.

Vi startede traditionen tro med julefrokost
den tredje fredag i januar.
Megen sang og spisen og mindre og mindre
af diverse humørvæsker

Formandens beretning

Vi har haft et stigende medlemstal, så vi er nu 49 voksne dansere og
2 fra ungdoms holdet, men gennemsnitsalderen er stadig uændret.
Der er stadig god gang i foreningen med stort fremmøde hver tirsdag/
onsdag.
Vi startede året med bal i uge 8 med duoen ”Imellem Sjælland og
Fanø”
Den årlige foreningstur gik til Vedersø Klit. Legestue i Ramsøhallen i
oktober måned med 107 gæster. Julefest for børnene og de voksne i
december.
Vi kan glæde os over, at Helle fortsætter som danse leder. Bjarne og
Lise fortsætter med at spille for voksenholdet. Michael fortsætter som
dirigent for lauget.
Børneholdet er blevet nedlagt i år, da der var for få børn. De to store
piger danser med på voksenholdet.
Spillemandslauget øver stadig flittigt hver onsdag. Lauget har ikke så
meget aktivitet, men traditionen tro spiller de i Hundested og til Kulsvierfestival.
Venstrebenet, vores medlemsblad, udkommer med 3 numre i hver
sæson. Husk at komme med indlæg.
3.
Fremlæggelse af revideret regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Ved gennemgang af budgettet havde bestyrelsen to forslag til besparelser:
Vi er pt. medlem af DGI ud over Folkedans Danmark. DGI´s interesse
i folkedans virker ret dalende, så forslaget går på en udmelding af
DGI. Vi vil spare kr. 1.000 årligt
Det andet forslag går på at nedsætte antallet af danseaftener med to
pr. sæson. Vi vil kunne spare kr. 2.400 årligt.
Disse to forslag blev vedtaget. Det sidste med 17 stemmer for og 16
imod. Som Ernst sagde så går vi jo glip af to ”fester”
12

Non troppo = ikke for hurtigt

Vi har spillet til fællesaftener og åbent hus
arrangementer gennem hele året.
Og vi øver stadigvæk hver onsdag i sæsonen, undtagen den
første onsdag efter den første tirsdag i måneden. For da har vi
spillet til fællesaften den første tirsdag. Og for ikke at tappe alle
kræfterne ud af de gamle kæmper, øver vi så ikke den onsdag,
der jo altid ligger dagen efter den første tirsdag i måneden.
Vi spillede en lille koncert til foreningen afslutningsfest, hvor
stemningen ikke kun var de obligatoriske 442 Hz, men også
indebar, at vi satte stemningen godt i vejret ved at sponsorere
”sprudelwasser til hele banden.
Vi har spillet på Nyvang.
Og til kulsvier festival. En speget affære der altid ender med, at
vi bliver godt røget.
Vi har været i Hundested - på estraden. Nogle mener, at vi
nærmer os den femogtyvende gang. Og det har de ret i. Vi var
der første gang i 1995, og har været der alle årene siden.
Vi har spillet til fællestræning til Landsstævne, deltaget i Landstævnet og i den forbindelse givet koncert på KØGE Havn på
den nye estrade.
Det var på ”Havnefogdens” foranledning.
Vi havde flere af vores medlemmer siddende på afgørende poster i stævnets musikudvalg.
5

Lilletåen

4.

Indkomne forslag

Under indkomne forslag blev der stillet et forslag om en sangaften.
Bestyrelsen siger tak og arbejder videre med forslaget.
5.

Vi har desværre måttet nedlægge vores børnehold på grund af
for få tilmeldte børn. Vi er meget kede af at skulle undvære holdet. Vi vil prøve, om vi kan samle en hel masse igen til opstarten i September. Sashia og Sofie danser på voksenholdet, og
det er dejligt at få nogle unge mennesker med. De er bare så
gode til at danse med os gamle.
Anne-Mette har været på et par skoler og danse med eleverne
for at de skulle få interessen for folkedans. De tror jo det kun er
for gamle, meeen de børn, vi har haft med at gøre, har været
meget glade for at danse. Vi håber at vi kan få gang i det igen.
Venlig hilsen Ketty

Det muntre hjørne
”Jeg stødte ind i vores forhenværende
nabo i dag”, sagde manden.
”Nå, var han glad for at se dig?”
spurgte konen.
”Ikke specielt. Vi var desværre
begge to i bil.”
”Lige siden Mikkel var lille, har han drømt
om at blive tryllekunstner og save folk
over”, sagde den stolte mor.
”Er han enebarn?” spurgte gæsten.
”Nej, han har flere halvsøstre og halvbrødre!”
”Ved du godt, at din hund bed min lillebror i går?”
spurgte Lærke sin veninde Nanna.
”Nej, det vidste jeg ikke. Vil du så kræver erstatning eller hvad?” spurgte Nanna.
”Nej,” svarede Lærke. ”Men jeg kunne godt tænke
mig at købe eller leje den…!

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet for bliver uændret:
Dansere voksne
kr. 800
Dansere ungdom
kr. 375
Passive medlemmer kr. 250
Spillemænd
kr. 550
Danser + spillemand kr. 1.080
Passive medlemmer med medlemskab af DF kr. 400
Passivt medlemskab giver adgang til fælles arrangementer og Venstrebenet
6.

Valg af bestyrelse og suppleanter

Alle blev genvalgt. Bestyrelsen ser således ud:
Hans Peter Hansen, formand
Erik Nielsen
Poul Møller
Anette Larsen, modtog genvalg
Gustav Gustavsen, modtog genvalg
Ketty Rasmussen, modtog genvalg
Klaus Klim, modtog genvalg
Suppleanter:
Lisbet Packroff, modtog genvalg
Michael Petersen, modtog genvalg
7.

Valg af revisorer og suppleanter

Marianne Svensson, modtog genvalg
Lisbet Packroff
Referent Marianne Svensson

To isbjørne slæber sig gennem ørkenen.
”Her må godt nok have været meget glat”,
siger den ene.
”Hvorfor tror du det?” spørger den anden.
”Kan du ikke se, hvor meget de har gruset?”

4
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Ekstraordinær generalforsamling

Fra bestyrelsens bord

Vi skal til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har besluttet,
at vi holder ekstraordinær generalforsamling den 3. april 2018. For at
få så mange til at deltage som muligt, afholder vi den i forbindelse
med kaffepausen på vores fællesaften.

Det er jo dejligt at foråret allerede er her.
Dagen er allerede i skrivende stund tiltaget med ca.
3 timer.
Men det betyder jo også, at vi er ved at slutte sæsonen.
Vi kan se tilbage på en rigtig god sæson med dejligt
mange nye medlemmer. Det har været helt utroligt.
Velkommen til dem og dejligt, at de vil være med til
at gøre vore aftener festligere.
Desværre var det også året hvor vi måtte lukke
børneholdet. Det var nødvendigt trods en stor indsats for at bibeholde det.
Vi har haft generalforsamling, hvor bestyrelsen havde et par spareforslag. Disse forslag kræver nok lidt mere bearbejdelse, så bestyrelsen har taget konsekvensen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter at være præsenteret for en underskriftindsamling, hvor
21 af foreningens medlemmer gik imod at nedskære antallet af danse
aftener. Det er jo sådan, at selvom vi ikke er på fallittens rand, er vi
også nødt til at sørge for, at foreningen har en stabil økonomi. Mere
om dette på side 15 her i bladet.
Jørgensen og Sørensen kommer og gi´r den gas den 3. marts til vores
vinterbal. Vi har flyttet vinterballet til en fredag i håb om, at flere vil
støtte op om arrangementet.
10. april har vi sidste danseaften.
Vi har afslutningsfest den 20. april. Der kommer lister frem på danseaftenerne. Får man ikke skrevet sig på, så ring til formanden og meld
jer til.
Husk at medbringe en ret til fællesbordet og meget gerne noget underholdning til aftenen.
Den 8. maj har vi åbent hus. Se invitationen på hjemmesiden.
Første weekend i juni har vi vores sommer tur til Lolland. Det er dejligt, at vi allerede nu kan melde totalt udsolgt. Det er et flot program
der venter os.
Lauget skal blandt andet spille i Hundested, Nyvang og til Kulsvier festivalen.
I august holder vi åbent hus som optakt til næste sæson. Se hjemmesiden for nærmere oplysninger
Tak til Helle, spillemændene og alle danserne for en forrygende flot
sæson.
God sommer.
Hans
3

Jeg kan slet ikke huske, hvornår vi har været til sådan én før i vores
forening, det er i hvert tilfælde ikke sket i nyere tid.
Årsagen til den ekstraordinære generalforsamling skyldes en fodfejl i
bestyrelsen. Vi tænkte faktisk ikke på, at DGI var skrevet ind i foreningens vedtægter, og at forslaget krævede en vedtægtsændring.
Derimod kan det diskuteres, om bestyrelsens forslag om at skære i
antallet af danseaftener, overhovedet skulle have været til afstemning.
Men forslaget kom til afstemning og det medførte en god debat og
mange klare holdnings- tilkendegivelser. Derfor var det egentlig fint,
at vi fik debatten og tager endnu en tur derom.
Derfor synes vi, at foreningens vedtægter skal på hjemmesiden, så
alle (også bestyrelsen) har mulighed for at kende foreningens grundlag.
Gustav

Ketty og Otto har fejret
guldbryllup, og vi kom
med til en ekstra brudevals på træningsaftenen
tirsdag, den 13. februar.
Vi ønsker

Hjertelig tillykke!
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Redaktion:

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
tirsdag, den 3. april 2018 kl. 19.30

Gunnar Toftlund Jensen
venstrebenet@spillemandslaug.dk

Bestyrelsen har besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, med følgende punkter på dagsordenen.

Tlf.: 5929 1177.

1)

Bestyrelsen:
Formand:
Hans Peter Hansen

”Foreningens navn er Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.
Dens hjemsted er Ramsø Kommune. Foreningen er tilsluttet Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, og Landsforeningen Danske Folkedansere”.

B. & U.:

hansfolkedans@gmail.com
Riisagervej 23, 4600 Køge
Tlf.: 5666 3043

21. marts. Sofie

Til:

15 år

Foreningens navn er Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Foreningen
er tilsluttet Landsforeningen Danske Folkedansere.

Næstformand:

2) På den ordinære generalforsamling stillede bestyrelsen forslag om
at reducere antallet af danseaftener med 2, fra 28 til 26 danseaftener. Formålet med reduktionen var at spare penge. Dette forslag
blev godkendt med 17 stemmer for og 16 stemmer imod. Efterfølgende har bestyrelsen modtaget opfordring fra 21 medlemmer
med ønske om at bevare antallet af danseaftener.

Anette Larsen
anettelarsen@postkasse.net
Tlf.: 2681 2638

Kasserer:
Gustav Gustavsen

På grund af den tætte afgørelse og den efterfølgende opfordring,
ønsker bestyrelsen
følgende punkter til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling:

kasserer@spillemandslaug.dk
Tlf.: 2251 1648

Ketty Rasmussen.

Voksne:

Tlf.:46190908

7. marts
26. marts
29. marts
16. apr.
1. juni
27. juli
3. aug.

Klaus Klim
Tlf.: 4050 7546

Poul Møller
Tlf.: 5614 1123

Erik Nielsen
Tlf.: 3074 7342

Vita Damsø
Jens-Erik Almsgård
Michael S Petersen
Peter Jansen
Poul Hansen
Lise Grubbeholm
Leif Rohr

VenstreBenet udgives af

Web master:
Gustav Gustavsen

www.folkedanserforening.dk
www.spillemandslaug.dk

webmaster@spillemandslaug.dk

65
65
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50
70
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70

år
år
år
år
år
år
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2a) Der planlægges 26 danseaftener for sæson 2018/19 med
uændret kontingent, som vedtaget på den ordinære generalforsamling.
2b) Der planlægges 28 danseaftener for sæson 2018/19, hvilket
har den konsekvens, at det årlige kontingent forhøjes med 50 kr.
for aktive dansere.
Kontingentforhøjelsen vil få virkning for sæsonen 2018/19.
Hvis forslag 2a vedtages, betyder det, at pkt. 3) udgår.

Danseleder:
Helle Larsen

danseleder@spillemandslaug.dk

Vedtægtsændring
§1 Navn og Hjemsted ændres fra:

Ramsø Folkedanserforening og Spillemandslaug.

Forsidebillede: Fuglsang Herregård
2

3) Fastlæggelse af kontingent
Kontingent 2018/19 for voksne dansere stiger
fra 800 kr. til 850 kr.
Danser/spillemand stiger fra 1.080 kr. til 1.130 kr.
Øvrige kontingenter er uændrede.

4) Eventuelt
15

Navn:

Arrangementer
Hver tirsdag
Børnedans i Snoldelev Sognegård kl. 17.45-19.30
Voksendans i Snoldelev Sognegård kl. 19.30-22.00

Hver onsdag (undtagen 1. onsdag i måneden)
Spillemandslauget
øver i Snoldelev sognegård kl. 19.00-22.00
Tirsdag d. 6. marts
Foreningsaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30
Tirsdag d. 3. april
Foreningsaften med ekstraordinær generalforsamling
Tirsdag d. 10. april
Sæsonens sidste danseaften i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Nr. 1

Marts 2017

31. Årgang

Fredag d. 20. april
Sæsonafslutning i Snoldelev Sognegård kl. 18.00
Tirsdag d. 8. maj
Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30
Fredag d. 1.-3. juni
Foreningsskovtur til Fuglsang
Lørdag d. 9.-10. juni
Kulsvierfestival
10.-15. juli
NORDLEK i Falun, Sverige
Søndag d. 5. august
Dansens dag i Nyvang
Tirsdag d. ?? August
Åbent hus i Snoldelev Sognegård kl. 19.30 (se hjemmesiden)
Tirsdag d. 4. september
Sæsonstart i Snoldelev Sognegård kl. 19.30

Følg med på: http://spillemandslaug.dk/

Deadline for næste nummer: 20. august
Indlæg mails til: venstrebenet@spillemandslaug.dk
eller sendes/afleveres til Redaktionsudvalget.

Venstrebenets næste nummer forventes på gaden
Tirsdag d. 4. september
16

Skovtur 2018 til Fuglsang
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