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Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet torsdag den 4. juli 2016 kl. 19.30
Til stede: Andreas, Susanne, Sidsel, Sonja og Annette (punkt 1 - 9)
Afbud:
Morten, Sanne
1. Valg af referent
Sonja
2. Godkendelse af dagsorden
Vi vedtog, at disse faste punkter skal med hver gang, og at de manglende flettes ind i
denne dagsorden:
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Siden sidst
Økonominyt
Nyt fra lavene
Regions- og landsarbejdet
Månedens legestue
Næste nyhedsbrev
Kommende mærkedage
Næste møder
3. Godkendelse af referat fra 23. maj 2016
Udskydes til næste gang, da det kun lige er udsendt.
4. Siden sidst:
 Bakken, fantastisk succes med glade børn. Sidsel gør det gerne igen.
 God tur til Lund, fire personer deltog. Hyggeligt, vi bør stræbe efter at bevare
kontakten.
 Annette og Sidsel var i Tivoli, bedre end sidst, især pausemusikken.
 Ingen har så vidt vides deltaget i Gladsaxe Musikfestival.
5. Økonominyt:
Banksaldo er 26.330,99 kr., to børn mangler at betale for Smutten.
Kommunen rykker for generalforsamlingsreferat og regnskab senest 1. august, ellers får
vi ikke resten af tilskuddet.
6. Nyt fra lavene
Pr har forsøgt at få noget om børnenes dans på Bakken i Herlev Bladet, men uden
resultat.
Materiale om baldans er modtaget, pr-lavet arbejder videre. Fem personer ud over de
sædvanlige har vist interesse.
7. Regions- og landsarbejdet
 Frilandsmuseet tager nu entre, 75 kr. per næse. Sidsel er tovholder på skovturen til
28. august, men skal måske til eksamen. Sidsel sørger for invitation og lufter
muligheden for gratis adgang, hvis vi danser opvisning, så ser vi, hvem der kan og vil
deltage. Andreas kan ikke.
 Danmark har talent har direkte opfordret til at få folkedans med på scenen.
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8. Sommerferieaktiviteter
Ti børn i alderen 6 - 9 år er tilmeldt indtil videre, tilmeldingsfristen er 15. juli. Sonja
forventer at være der hver formiddag samt nogle eftermiddage, Senta og Troels deltager
formentlig på skift. Susanne står for dans mandag eftermiddag, Helle nørkler med nogle
formiddage. Sonja efterlyser flere hjælpere, måske Maj-Brit Bech Lovbo, familien Møller,
Gudrun og Morten?
Det store mødelokale er booket til os. Vores cd-afspiller flyttes ind.
Sonja arbejder videre og beder om nødvendigt om hjælp fra resten af bestyrelsen til
anskaffelse af materialer osv.
9. Den ny forening ”Kulturelle aktiviteter i Elverparken”
Stiftende generalforsamling er set i Herlev Bladet to dage for sent, men er en del af Vild
med Vilje og på facebook. Sonja tager kontakt.
10. Reklame for sæsonstart
Annoncer giver ikke rigtig noget, men åbner for redaktionel omtale. Der er ikke stemning
for at bruge penge på det i år, men Andreas prøver at opspore en aktiv lokalradio i
dækningsområdet. Derudover bruges Facebook, Oplev Herlev, Herlige Herlev,
folkedans.dk og uddeling af flyers til sommerferieaktiviteter og Herlev Festuge.
11. Herlev Festuge
Vi er tilmeldt 3. september kl. 11.30 - 15.30 og skal selv skaffe en pavillon, eventuelt for
pengene for sommerferieaktiviteterne. Ellers vil Andreas rigge noget sammen af rester.
Vi må larme kl. 14 - 14.30, men kan spille uden forstærkning derudover. Sonja prøver at
hyre musik til kl. 13.30 - 15.
Susanne og Annette kan ikke deltage, Andreas og Sonja forventer at deltage hele dagen,
Sidsel tager forbehold for eksamen, Morten ved vi ikke noget om, men vi håber.
Vi skal bruge en trailer til dåsekast, Susanne stiller sin til rådighed, hvis Morten kan
bugsere den frem. Ellers spørger vi Morten P.
I nyhedsbrevet opfordres til, at medlemmerne møder op og hjælper.
Andreas foreslog hjemmelavet sodavand som præmier? Vi detailplanlægger på næste
møde.
12. Månedens legestue
6. juli i Fælledparken. Sidsel prøver at lokke nogen med, Sonja kan ikke deltage.
13. Næste nyhedsbrev
Havnedans i Roskilde. Frilandsmuseet 28/8. Fantastisk bakkentur. Festugen - kom nu,
også gerne børn. Sommerferieaktiviteter. Sæsonstart. Fællestur til KØST 2017, dvs.
landsstævnet i Køge/på Stevns 2017. Sidsel skriver nyhedsbrevet.
14. Kommende mærkedage
Umiddelbart ingen, æresmedlem Peter bliver 90 til efteråret.
15. Næste møder
22. august 2016 kl. 19.30 - eventuelt kl. 19.00, hvis Sidsel kan nå det.
På næste møde aftales en møderække, idet vi håber, alle er til stede.
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16. Eventuelt
13. juli kan man møde Amager John på Roskilde Havn.
Sidsel prøver at lokke Dream Dancers til at danse hos os.
Tema: Fanø, Mandø og Sønderjylland.
Næste års hæfte: Sønderjylland.
Barnlek 6. - 9. juli 2017 i Klaksvik, tilmelding til november. Sidsel er officielt ansvarlig
med Smutten.
Invitation til Bal i Allinge 29. oktober. Den hænges op.
Slut kl. 22.00
Sonja G. Nielsen
10. juli 2016
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