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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde i foreningslokalet torsdag den 28.  september 2016 kl. 19.00 

Tilstedeværende: Sidsel, Sonja, Susanne, Andreas (Halvdelen). Afbud fra Morten. 

1. Valg af referent  

Sidsel Christine Lorenzen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der forekom en skrivefejl i tidspunkt på fremtidige møder: kl. 19.30. Det er kl. 19.00 

fremover, medmindre andet meldes af bestyrelsesmedlemmer. 

3. Godkendelse af referat fra 22. august 2016 

Godkendt. 

4. Siden sidst 

Meget få besøg fra forening til skovtur i forbindelse med Dansens Dag i sommers. 

Herlevfestuge: dans kl.11 med live musik og mange dansere af både voksne og børn, dog 

uden nogle nye medlemmer. Til næste gang ønsker vi dansetiden samlet på grund af 

musikere. 

Sæsonstarten for alle tre hold. Voksen hold består nu af gamle kendinge samt nye 

ansigter, altid dejligt. Børnedans gik godt med 7 børn med påhæng der mødte op, dog med 

tre børn der havde meldt afbud og kommer næste gang. Til balholdet mødte 19 op med 

nye i baldans sammenhænge. Vi håber de vil hænge på. Vi har således fremgang på alle 

tre fronter. 

5. Økonominyt 

Saldoen på foreningens bankkonto er på nuværende tidspunkt 34.026,80 kr., efter de 

10.000,00 kr. fra kommunen for sommeraktiviteter er gået ind. 

Instruktørløn og baldans: Vi har tidligere aftalt, at holdet oprettes ved mindst 16 

betalende deltagere, og at vi aftaler nærmere med Annette omkring løn, når vi har set 

antal betalende. Vi besluttede at  Annette aflønnes for d. 25. September, og så ser vi an 

hvor mange der betaler kontingent til baldanse primo oktober. Vi kan eventuelt foreslå 

løn til halvdelen af dansegangene til baldanse til en lønforhandling med vores instruktør. 

B&U repræsentant Sidsel har været meget aktiv med børnene det sidste år, så 

bestyrelsen foreslår at udgifter til transport og deltagergebyr for B&U repræsentanten 

fremover betales af foreningen. 

6. Nyt fra lavene 

B&U: Forberedelser til BARNLEK 6.-9. Juli 2017 i Klaksvik, Færøerne, er i gang og 

SMUTTEN danser igen i Holeby på Lolland 29.-30. oktober. 

B&U træf med Henrik Larsen: Herlevs B&U Sidsel har responderet på tilbuddet med 

konstruktiv kritik og et pænt nej tak for i år. 



Herlev Folkedanserforening Formand Morten Lyngholm Preuss 

  Hove Møllevej 4 

  2765 Smørum 

 Tlf. 46762311  

  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

PR: spreder nyheden om dans og vores arrangementer, på herligeherlev sitet blandt 

andet, og dog uden annoncer i Herlev Bladet i år. Referater kan nu ses på vores 

hjemmeside herlevfolkedans.dk.  

SCRAPBOG:  

Lavet har ikke kunne starte op endnu. 

Sidsel foreslår års scrapbog til sitet med billeder fra det år der er gået. 

Internationalt:  

Sonja lægger op til at foreningen skal arbejde på at bibeholde kontakt til Lund og Halle, 

bl.a. ved at invitere dem til vores vores egne arrangementer.  

Vi skal i god tid til forårsfesten invitere vores venner fra Lund og Halle. Overvej 

indkvartering med baglandet, invitationer, osv. 

Lufte 1. Maj-tur i 2017 til Halle. Er der interesse blandt medlemmer? 

7. Regions- og landsarbejdet 

Intet at berette. 

8. Seniorhold 

Der er stort potentiale for ældredansere i dagtimerne kl. 10-13. Bestyrelsen ønsker at 

undersøge dette. Sonja søger inspiration hos Ældresagen, frivillig og aktivitets centre 

samt Frivillig fredag. 

9. Vinsmagning og legestue 8. oktober 2016 

Flop indtil videre, så der skal SPAMMES på facebook for at få folk til at reagere på vores 

fine tilbud. 

Der løb endda en annonce i Herlevbladet om arrangementet og omtale. 

Vi håber at den kommende indsats bærer frugt, så vi kan få vinsmagning op at stå. 

Sonja spammer med en email til folk om deadline på lørdag om vinsmagning. 

Planlægning af Vinsmagning og legestue d. 8. Okt: 

Sonja henter nøgle fredag og lukker op lørdag kl 16. 

Sandwiches leveres af sandwich.dk 

Øl og vand til baren 

Kagebagetilmelding(tilføjes emailen) 

Hjælpertilmelding(tilføjes emailen) 

Due, paptallerkener, kaffekopper, bestik, salt og peber, sukker 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Kaffe skal købes, mælk  

Bordpynt(Andreas?) 

Susanne står for indkøb 

10. Skal vi have en medlemsaften? 

Vi arbejder på en medlemsaften i uge 7, 13. februar. Forespørgsel i nyhedsbrev om tema. 

KOM MED GODE IDEER! Ellers har bestyrelsen den gode ide at anse det som en 

forberedelses aften til kommende besøg fra udlandet. 

11. Øl og vand-tjansen 

Foreslår at bestyrelsesmedlemmer i bil køber stort ind en gang om måneden, og at man 

inden dans har fyldt køleskabet. 

12. Julekalendere 

Julekalendersalg (dragt valgfrit) foreslås til november måned. God mulighed for at 

finanser til  foreningen og BARNLEK til børnene. Vi foreslår d. 13. november 2016. 

Umiddelbar plan er at mødes 10.30/11 og sælge i en time, spise frokost, og gøre klar til 

børne- og baldans fra kl. 15. 

13. Månedens legestue 

 Vinsmagning og legestue i Herlev 8. okt 

 Den lille vendelbo, d. 12. nov 

 Amager Gilde, 29. okt 

Se link til arrangementer på hjemmesiden 

14. Kommende mærkedage 

Kirsten Hansen fyldte 75 år med 13. August 2016. Andreas ringer til Arne. 

15. Næste nyhedsbrev 

Sonja skriver: 

 Velkommen til nye medlemmer(hjemmeside, facebook) 

 Betalingsinfo(bilag om priser og hvortil) 

 Legestue 

 Månedens legestue 

 Medlemsaften i februar 

 Julekalender salg 13. November 

 SMUTTEN 

 BARNLEK 

16. Næste møder 

9. november 2016 er aftalt til kl. 19.00 

Næste aftales når vi er fuldtallige. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

17. Eventuelt 

Andreas står for indkøb om chokolade til sommerhjælpere. 

Morten skal købe presenning. 

Kombi-ovn virker, men med et meget fast skub. 

KØST17 promoveres også for og kan være et forslag til medlemsaften.  

Sonja deltager i Frivillig Fredag d. 30/09/16 

Sonja foreslår at lave et arrangement til Skumringsaften i Herlev til næste år. Tidligere 

museumsinspektør Jette Hoffmeyer er kontaktperson. 

Centerchef Karen Dilling har i et læserbrev i Herlev Bladet fastslået, at det nye 

foreningshus ved Gammelgård bliver til brug for alle, ikke kun ældre. 

 


