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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. august 2016 kl. 19.00 
Til stede: Morten, Susanne, Sonja, Andreas (fra punkt 4) og Annette (punkterne 4 - 10) 

Afbud: Sidsel og Sanne 

1. Valg af referent 

Sonja meldte sig frivilligt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

3. Godkendelse af referater fra 23. maj 2016 og 4. juli 2016 

Godkendt uden kommentarer. 

4. Siden sidst, herunder evaluering af sommerferieaktiviteter og opfølgning på sidste referat 

Hård, men forrygende vellykket uge med god hjælp fra især Helle, Senta, Silje og Lena. Også stor 

tak til Andreas, Susanne og Kim. Gode erfaringer er høstet og vi fik megen ros fra deltagere plus 

forældre samt flot omtale i Herlev Bladet. Sonja vil sende alle deltagere en lille oversigt over ugen 

med billeder og lidt reklame. Dansen fungerede godt nok med den ny boomblaster, men levende 

musik er at foretrække. Vi prøver igen i uge 30 næste år.  

Susanne og Sidsel har været til havnedans, som var velbesøgt og med god musik. 

En lille vandskade fra et dryppende rør har ødelagt en kasse dragtstof. Røret er blevet repareret og 

samtidig blev loftslyset ordnet med rumfølere. Dragtstoffet var efter Sonjas vurdering mest til sær-

ke o.l., og det fulgte med fra Glostrup i sin tid, så vi har ikke som sådan lidt økonomisk skade og 

gør derfor ikke mere ved det. Morten køber presenning, der kan ligge på skabene under rørene. 

Landsstævnet i Assens forløb godt, og forholdene var okay. Dansepavillonen var suveræn. 

Triangle Folklore Festival lå i forlængelse af stævnet og bød på flotte opvisninger. 

Sonja har fundet ud af, at Lærke Kiær er formand for Kulturelle Aktiviteter i Elverparken, men har 

ikke fået gjort mere ved det. 

5. Økonominyt 

Der står 21.860,85 kr. i banken, 10.000 kr. er på vej fra kommunen for sommerferieaktiviteterne, 

hvor vi har dokumenteret udgifter for 3.952,50 kr., blandt andet boomblaster og kogeplader. Be-

styrelsen besluttede at takke hjælperne med en erkendtlighed.  

6. Nyt fra lavene 

Skovtursinvitation klar til udsendelse, Morten deltager fra bestyrelsen.  

7. Midlertidigt samliv med linedancerne 

Linedancerne er husvilde cirka tre måneder. Vi danser ikke samtidig, så de kan sagtens bruge 

vores dansegulv, og deres anlæg kan stå i vores lokale.  

Bernardette og Gitte kom på besøg. Vi aftalte, at hvis vi vil bruge danselokalet ud over de faste 

tider, fx fredag aften, adviserer vi gensidigt hinanden samt pædagogisk center. 

8. Reklame for sæsonstart - herunder: skal børn på børneholdet altid medbringe en voksen? 

Sonja havde hørt om interesserede, som trak sig, når de hørte, at de voksne skulle danse med. Vi 

bløder formuleringen op til, at voksne kan være med. Sonja gør pr-materialet færdigt. 

Lokalradioen er fusioneret til et større foretagende med popmusik og betaling for reklamer. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

9. Herlev Festuge 3. september 2016 kl. 11.30 - 15.30 

René kan godt spille, og Morten og Ninna har meldt sig som hjælpere. Herlev Bladet har annon-

ceret os som dansere kl. 11, så det må vi jo hellere...  

Fra bestyrelsen deltager Andreas og Sonja, så fx klanen, Møllerne, Bodinerne, Jan og Birthe samt 

Melissa spørges direkte om hjælp en time eller to. Morten P. bedes stå for dansen og om lån af 

trailer. Legeaktiviteter bliver dåser, hestesko, klodser, kæpheste/ringridning og kuglespil. Pavil-

loner efterlyses hos medlemmerne. Sonja undersøger, om danseområdet har forstærkere? 

10. Legestue 8. oktober 2016 - med eller uden vinsmagning 

Smagning af fem vine koster 95 kr. per person. På grund af køkkenforhold må forplejning være 

nappemad fx fra sandwich.dk. Pris for totaloplevelse med vin, sandwich og dans 250 kr.  

Vi begynder kl. 17.00, og der indrykkes annonce i Herlev Bladet 21. september 2016 med til-

melding 1. oktober 2016. Der er borde og stole til 125 gæster.  

Efter vin og mad er der almindelig legestue med lette danse i begyndelsen. Folkedansermiljøet får 

invitation til det hele, men også med mulighed for kun at deltage i legestue for 70 kr. 

11. Skal bestyrelsen have en forretningsorden? 

Ja, det sikrer, at indgåede aftaler huskes. Sonjas udkast blev vedtaget med tilføjelsen, at referater 

fra bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden.  

12. Regions- og landsarbejdet, herunder aspirantkursus 28. - 30. oktober 2016 

Aspirantkursusinvitation sendes til alle med næste nyhedsbrev. 

KØST 17 har nu egen facebookside.  

Regionen har offentliggjort program for Folkedansens Dag. 

13. Månedens legestue 

Der er ingen legestuer i september. Vi valgte vores egen 8. oktober og Amagers 29. oktober. 

14. Kommende mærkedage 

Umiddelbart ingen. 

15. Næste nyhedsbrev 

Emner: Aspirantkursus, legestue med vinsmagning, sæsonstart, KØST17, festugehjælp, referater 

på hjemmesiden, linedancerne, skovturen, månedens legestue. Sonja skriver. 

16. Næste møder 

28. september 2016 kl. 19.00. 

9. november 2016 kl. 19.00. 

17. Eventuelt 

Andreas køber chokolade til Helle, Senta, Silje og Lena, Susanne køber øl til Kim som tak for 

hjælpen med sommerferieaktiviteterne. 

Morten tager kombiovnen med hjem og ser, om han kan få den til at fungere. Hvis ikke taler han 

med de tidligere ejere Morten og Ninna, om den må smides ud. 

Mødet sluttede kl. 21.50 

Sonja G. Nielsen 

23.8.2016 


