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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet torsdag den 9. november 2016 kl. 19.00 – 22:30 

Til stede: Morten, Andreas, Sidsel, Sonja og Susanne. Annette: pkt. 1 - 6, 9, 12-14 og 16-17. 

1. Valg af referent: Susanne meldte sig selv. 

2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 28. september 2016: Annette har ikke fået referatet – Sonja 

videresender i morgen. 

4. Siden sidst: Legestue 8/10: Ikke så godt besøgt, men dejligt med stor danseglæde. 

Vinarrangementet skræmte måske? Der var tvivl om, hvorvidt det hele var aflyst, da vin-

delen blev aflyst. Problematisk for familier med børn, at børn og vin ikke passer sammen. 

Vi overvejer evt. at gentage forsøget. 

Amagergildet: Ingen fra bestyrelsen deltog, så vi ved ikke, om andre fra foreningen deltog. 

Smutten var på Lolland/Holeby til en vellykket tur: Det var dejligt at opleve, at børnene 

hyggede sig i selskab med jævnaldrende dansere, hvor de bliver en del af et fællesskab. De 

to mindste hold blev slået sammen, da der var færre tilmeldte. Men fed dans og 

underholdning/lege og sanglege – både for voksne og børn. Næste tur finder sted 28-29. 

januar, hvor det foregår i Ølstykke. 

De fleste af vores børn klarede det rigtig fint, trods dansen fortsatte 1 time længere end 

planlagt. 

Der blev taget hul på planlægning til Barnlek 2017 i Klaksvig/Færøerne. 

Sonja har været til Frivillig-fredag. Nåede ikke stafetten, men fik snakket – trods høj 

musik – med flere andre deltagere. 

Temadans startede i mandags: Dejligt at der var så mange! Sønderhoning trækker! 

Dejligt med 1-2 temadansedage, selvom der ikke kommer så mange udefra.  

Sidsel har været til ungdomsstævne på Fyn: FOD. Savner at flere unge sjællændere tager 

med. Alder 16-30 år. Foregår i første weekend + ma+ tirs i Efterårsferien. I år deltog 120 

og 30 hjælpere. 

5. Økonominyt: Flere konti: Sonja har sendt os det tidligere bilag, men informerer mundtligt 

om det nye: 

30 voksne over 25 har betalt. Vi mangler fra Aia og Troels samt Andreas. I alt 35 aktive. 

Børnehold: 8 har betalt. Mangler fra Tim og Elina. Troels er rykket. 

22 betaler til Baldans. 2 mangler at betale – Andreas og Sidsel (har afdragsordning). 

32 støttemedlemmer (mod 28 sidste år) (bl.a. fordi baldanserne har meldt sig som 

støttemedlemmer). Kjeld, Jette, Maria, Kristina og Rosa er uafklarede. 

Generel medlemsfremgang over hele linjen – HURRA!!! 

Susanne og Finn er nye samt Marie-Ange og Niels. Alle har betalt. 

Afklaring omkr. tilskud fra kommunen afgøres i løbet af november. 

Legestuen ser ud til at have givet et underskud på 3.412 kr.  

Generel omtale i avisen har givet pote = et nyt par. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Fond- og legatsøgning: Sidsel kan se, at der er mange fonde, der kan søges om tilskud. 

Primært mht. Barnlek. Problematisk at alt skulle søges i oktober, og første møde var i 

november. Men andre fonde kan søges nu uden færdigt koncept, hvilket ser interessant 

ud. Vigtigt at få tilskud for børnefamilierne, da flere har 3-4 børn. Penge kun til aktivt 

dansende børn. Sidsel arbejder videre. 

6. Aflønning af Annette i.fbm. Baldanse: Vi havde aftalt, at grænsen hed 16 betalende – og 

vi er oppe på 22! Sonja har betalt løn, men fint med Annette først at få løn fra januar. 

(Sonja regulerer så betaling først er fra februar). 

7. Retningslinjer for mærkedage: 

Sonja mangler listen over, hvad vi giver (størrelsesorden) i hvilke anledninger, for at have 

udgangspunkt til nye retningslinjer. Derfor starter vi på ny!  

Vi giver til alle runde fødselsdage:  

10 år: maks. 50 kr.  

20, 30 og 40 år: 100 kr.  

50 og 75 og 90 år: 150 kr. 

60, 70 og 80 år: 100 kr. 

85 og 95: 100 kr.  

100 år: 200 kr.  

Andre anledninger: 

Konfirmation: Sangbog/gavekort ca. 100 kr.  

Bryllup: 150-250 kr.  

Begravelse eller fødsel: Buket 75-150 kr. 

Vi giver ikke til afslutning af uddannelse, barnedåb eller skilsmisse.  

Jubilæum i foreningen:  

Børn  

3 år: Diplom + 50 kr.  

Alle 

5 år: Diplom + 50 kr.  

10 år: Diplom + 75 kr.  

20 år: Diplom + 80 kr.  

25 år: Diplom + 85 kr.  

30 år: Diplom + 90 kr.  

40 år: Diplom + 95 kr.  

50 år: Diplom + 100 kr.  

8. Julekalendersalg/julefrokost: 13/11-16: Vi mødes kl. 11 ved foreningslokalet. Vi går i BIG 

og Bymidten. Så vidt muligt i dragt – men det er valgfrit. Kl. 13 spiser vi. Mobilepay bør 

være muligt: Vi oplyser alle Morten L P’s nummer. Morten sørger for at lave sedler. Mad: 

Andreas sørger for ’natmad’. OBS vi har Hostesaft. Jette, Anne-Mette og Niels bliver 

kontaktet af Andreas, om de vil med, eller have kalendere i kommission. Børnedans 

starter kl. 15. Sonja sørger for byttepenge. 

9. Julefest: Der skal inviteres, lotteri, sange, pris, tilmeldingsfrist. Intern fest – dog med 

venner, familie og slægtninge. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Lucia? Kun hvis alle 10 børn deltager? Skal vi lave forespørgsel igen? Fint med 

bestyrelsen, hvis vi kan få det stablet på benene. Vi taler med forældrene på søndag på 

julekalendersalgsdagen. 

Annette har skabelonen klar og vil gerne have Lucia med, hvis forældrene bekræfter. 

Musikken (Peter Hougaard) er klar. 

Døre åbnes 18:30 Lucia 19:00 – dans til 22:15. Pris 40 kr. som sædvanligt. 

Sidsel skal kontakte Morten/Ninna mht. gevinster/Brøste. 

Opfordring i Nyhedsbrev til bidrag fra medlemmer.  

Annette: Husk at der ikke skal gå for lang tid med lotteri – børnene bliver utålmodige. 

Hvis der er mange præmier, kan vi evt. gemme til senere lotteri. Vi skal holde energien. 

Sonja tjekker om vi har lodder – og ellers bestiller hun over nettet. 

Sonja har skabelon til invitation liggende og står for at sende ud. 

Annette sender sange til Sonja, der laver sanghæfte. 

Morten står for juleboller (lokalrabat (10 kr./stk.) hos bageren i Bymidten) 

Godteposeproduktion? De kan købes færdigpakkede over nettet: fx Sliknet.dk. Det bliver 

dyrere, men langt nemmere. Andreas står for dette. Budget ca. 15 kr./stk.  

Tilmeldingsfrist: fredag d. 9/12-16. Tilmelding til Morten L.P. 

OBS: Årets sidste børne- og baldans er 27/11. Alm. voksendans dog 19/12. 

Duge, servietter, småkager osv. finder vi ud af senere. Andreas er Praktisk Gris. 

Det praktiske melder Sidsel sig fra, da der er eksamen. Og Susanne er på La Palma. 

10. Juledekorationsaften:  

15/12- 16 kl. 19 i foreningslokalet. Det skal med på julefest-invitationen. Vi har bunde til 

juledekorationerne. Vi sørger for lys, gran osv. Folk kan selv medbringe, hvis de har noget 

fra haven. Der bliver varmet gløgg og æbleskiver. Andreas er tovholder. 

11. Ledningsrod (oprydning?) på opfordring af Troels: Troels har bemærket, at der er rod i 

vores ledninger. Han har været igennem kassen med ledninger. Kim og Kjeld skal invi-

teres til at gennemgå, om noget skal gemmes. Resten ryger til Troels/Skovlunde Byteater.  

12. Forespørgsel fra SMUTTEN om Herlev som vært til næste Bakketur, sommer 2017: Lissi 

har kontaktet Sidsel, om vi kan stå for SMUTTEN-arrangementet op til opvisningen på 

Bakken. Det omhandler træning (træning for 3 samtidige hold – i alt ca. 30 par + 10-15 

voksne + spillemænd), aftensmad (derfor køkkenhold: 3-4 køkkenansvarlige), overnatning 

(skolelogi), morgenmad, træning igen samt bolle og juice til formiddagsmad inden dansen. 

Kan vi finde et køkkenhold/praktisk hold? Kan vi finde en skole? Hvor meget skal 

foreningen afholde af udgifter? 

Evt. første weekend i maj.  

Andreas, Susanne og Kim kunne evt. stå for køkkentjansen. Sidsel hører Lissi, hvad 

økonomien er i det, samt for at sikre, hvilken dato vi taler om. Derefter kontakter vi 

Troels, om vi evt. kan være på Lindehøjskolen. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

13. Dans og musik i Tivoli 11/6-2017: Der er B&U-stævne i Køge, Sidsel er i Køge, så vi 

takker nej tak til Tivoli. Hvis nogen vil på Regionsholdet, kontaktes Leif/Helle 

(Regionernes danseudvalg).  

14. Invitation til festival i Ungarn 2017: Vi har modtaget invitation til festival i Ungarn 18-

21/8-17. Det er en invitation, vi får hvert år. Skal vi overveje at melde os? Det styrker 

sammenholdet i foreningen. Evt. i 2018? Sidsel: I år er der er KØST, Barnlek, mange 

børnearrangementer. Morten, Turid og Tom er i Internationalt udvalg og holder øje med 

kommende invitationer, så vi kan udvælge et relevant mål for en festivaldeltagelse i 2018. 

Vær dog OBS på Nordlek i Falun (nordøst for Oslo og nordvest for Stockholm) 10-15/7 og 

Ungdomscamp 5-7/7. 

14b Alle invitationer sættes på ’tørresnoren’. Blanding af egne og andres åbne arrange-

menter opsættes i datoorden. På vores hjemmeside kunne Annette godt tænke sig, at 

vores egne arrangementer fremhæves, ved at der laves opdeling mellem vores egne 

arrangementer og øvrige. Sonja kan fremhæve egne fx med anden farve. 

Hvis der skal være informeres til danseaftenerne, skal det gerne være inden sidste dans 

før pausen. Morten siger selv til Annette samme aften, hvis der skal informeres. Primært 

om vores egne arrangementer! 

15. Alkohol- og rygepolitik i Herlev Kommune: E-cigaretter sidestilles nu med almindelige 

cigaretter. Al rygning – også e-cigaretter – skal foregå udendørs. 

16. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.): Se pkt. 12 og 14. 

17. Regions- og landsarbejdet: Regionsarbejdet: Se pkt. 13.  

Landsarbejdet: Vi har fået 300 julekalendere. Se om KØST i Trin&Toner. 

18. Månedens legestue: I december: Vores egen julefest! 

19. Næste nyhedsbrev: Sonja skriver. Julefest, Juledekorationsaften, Dans i Tivoli, Smutten 

på Lolland – igen til januar, de sidste og første undervisningsdatoer. 

20. Kommende mærkedage: Silje får chokolade til julefesten pga. fødselsdag. Sidsel får 

chokolade til dans d. 8/1. Peter (æresmedlem) blev 90år d. 23/10, skal have gave for 150 

kr. Morten beder Ninna og Morten rådføre sig med Mona og finde på noget. Henning 

bliver 75 år 20/11 (150 kr.) Andreas spørger hans dansepartner om idé. Mona bliver 85 år 

d. 13/1. Gudrun bliver 50 år 13/3, Niels L bliver 80 år 9/7, Anne-Lise bliver 75år d. 15/7, 

Benny T S bliver 50 år 18/8.  

21. Næste møder: 14/12-16, 19/1-17, 16/2-17. Møderne planlægges til kl. 19:00. Hvis det 

skaber problemer, meldes dette ud i hvert enkelte tilfælde. 

22. Eventuelt: Morten køber juice og Nicoline inden søndag. 

Medlemsmøde i februar skal planlægges ved næste møde. 

Vi skal huske at uddele indkøbt chokolade til hjælperne fra sommerferieaktiviteterne. Det 

ligger i foreningslokalet. 

 

 Susanne 


