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Arbejdsplan sæson 2015 – 16 
 
”Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og gamle dansere, og gennem trinøvelser, 
imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans. 
Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv.” 
 

 
Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med Palle planlægger en ny sæson. 
 
I år er vi flyttet til nye lokaler. Bevægelsessalen er vi meget tilfredse med. Der er godt dansegulv 
og god akustik. 
Køkkenet som vi bruger til kaffepausen, er ikke helt problemløst. Vi arbejder på at kaffepausen 
bliver så optimal som muligt. 
Vi har valgt at holde kontingentet nede, trods nedskæringer i tilskud fra kommunen.  
Vi vil gerne kunne betale og beholde vores tre spillemænd, så vi hver mandag kan danse til god 
musik. 
 
Sæsonplanen afspejler naturligvis arbejdsplanen:  
 
I år har vi ikke planlagt nogen større arrangementer. Derfor har vi udarbejdet et ideskema som vil 
blive delt ud til jer alle sammen. På den måde håber vi på, at I vil komme med nogle konstruktive 
forslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med. 
 
Som noget nyt arbejder vi på at få et samarbejde i gang med en Svensk forening. Axel og Ellen 
tager på besøg deroppe i løbet af efteråret. På længere sigt håber vi at kunne invitere til en 
oplevelse med dans i Sverige. 
 
Vi arbejder også på at holde kontakten med Varde folkedansere. 
 
Vi har igen planlagt julelegestue den 27. dec. i  Åstrup forsamlingshus. Det er efterhånden blevet 
en tradition at der ca. er 35 tilmeldte, men at vi ender med at have omkring 70 deltagere. Det 
kræver lidt ekstra arbejde med julebagningen 3. juledag. 
 
Vi holder samarbejdet med Bernstorffsminde Efterskole i hævd og er inviteret til at besøge dem 
den 7. marts. 
 
Den 23. maj har vi planlagt en sommeraften med medbragt mad og dans her på Byskolen. 
 
Den sidste weekend i maj er der Harmonikafestival i Marstal, hvor vi også holder samarbejdet ved 
lige ved at møde op og deltage i folkedanse legestuerne og dansen i det hele taget. 
 
Vi arbejder på at holde hjemmesiden opdateret og at arrangementerne kun er tre klik væk. 
 
I år er der sommerstævne i Kerteminde og Landsstævne i Assens, hvor vi håber at se rigtig mange 
af vores medlemmer. 
 

 
 


