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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet onsdag den 14. december 2016 kl. 19.00 

Til stede: Sonja, Morten, Sidsel, Andreas (for sent) 

Afbud: Susanne 

1. Valg af referent:  

Sidsel Christine Lorenzen meldte sig frivilligt. 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 9. november 2016  

Godkendt. 

4. Siden sidst 

Julekalendersalg og julefrokost 13. november. Vi siger tak til de fremmødte og for deres 

ihærdighed og mod. Salget gik fint, men der var ønske om flere hjælpere. Vi sætter pris på 

Ninna og Mortens kæmpehjælp med julekalendersalg. Julefrokost var hygge. 

Bestyrelsen er meget begejstret for fremmødet til træningsaftnerne her i den kolde tid. 

5. Økonominyt 

Flot aktivitetstilskud til børnene pga. de meget aktive børn. Tilskuddet til de voksne er 

uafklaret, da ansvarlige er gået på ferie. Pensionistaktivitetstilskud modtaget og 

kanaliseres videre til pensionisterne. 

Nyt (tidligere) medlem er hoppet til for også at nyde vores juletræsfest.  

6. Julefest 17. december 

 Tidsplan er modtaget fra Annette. 

 Morten bestiller juleboller 

 Andreas klarer julegodteposerne 

 Sidsel køber 10 - 15 børnepræmier til lotteriet, maks. 400 kr. 

 Andreas køber/laver big prize, 350 kr. 

 Pynt: juletræ skal sættes op, julepynt, dug (Sonja), gaffatape, service, servietter 

(sponsorater), kaffe (Andreas), soda/øl (Andreas) 

 Borddækning: fra kl. 16.30 

 Lucialys har vi. 

 Senta har luciakronen. 

Silje har fødselsdag den17. december. Sidsel køber tilsvarende til pakke chokolade 

Sidsel er ikke med til oprydning. 

7. Juledekorationsaften torsdag den 15. december 

Æbleskiver (Andreas), gløgg (Sonja) 

Lys haves, alle opfordres til at medbringe grønt fra haven, Andreas sørger for ler. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

8. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.) 

Pr./Internationalt:  

Billeder fra Halle. Folk får et link med alle billeder samt en deadline, hvor de kan meddele, 

hvilke billeder der ikke må kunne ses fra hjemmesiden. 

Sidsel ønsker stadig en årsside. 

Vi skriver julekort til Halle, Salzburg, Berlin, Lund, Wales, LangeWapper (Antwerpen). 

Internationalt lav er ansvarlig for dette. 

B&U:  

Sidsel er skræmt over budgettet, men beroliges af bestyrelsen.  

Tilskud fra kommunen. 

Aktivitetstilskud debatteres om hvorvidt det skal gå til børnenes rejse/transport. 

9. Regions- og landsarbejdet, herunder årsmøde og DM 

Årsmøde (medlemsmøde og valg) for region er den 29. januar, kl. 13.30, lokation ukendt 

endnu. Sonja og evt. Morten drager af sted. 

DM er rykket til sommeren i forbindelse med Landsstævnet 2017. 

Regionslegestue er kommet ud, ligger i februar, desværre lige oven i vores egen Forårsfest. 

10. Mælkekasser og oprydning i lokalet 

Mælkekasser skal afleveres. Vi investerer i nogle robuste, solide fra evt. IKEA. 

Der er vist på tide til at rydde op i lokalet. 

11. Månedens legestue 

December er vores egen juletræshejs.  

Nytårsbal i Høje Gladsaxe, den 21. januar. 

12. Næste nyhedsbrev 

 Tak for indsats til hjælpere med julekalendere 

 Start/slut datoer 

 Månedens legestue 

 DM rykket, KØST2017 

 Forårsfest, sæt kryds i kalenderen 

 Medlemsaften tema! 

Sonja skriver! 

13. Kommende mærkedage 

 Silje bliver 13 år på juletræsfest. 

 Mona bliver 85 d. 13. januar. 

 Henning blev 75 år 20. november. Hængeparti. 

 Inge bliver 70 den 13. marts i 2017. 

 Gudrun Hansen bliver 50 år den 13. marts. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

14. Næste møder. 

 19. januar (efterfølgende ændret til 26. januar) 

 16. februar 

15. Eventuelt 

Navneskilte fra januar grundet de mange nye medlemmer. Navne for nye er svært. 

Træklemme som navneskilt. 

Medlemsaften gøres til forberedelse op til forårsfest. Sidsel vil meget gerne fremvise pics 

for, hvad foreningen har lavet. Børnehold, Halletur, og almindelige danseaftenener. 

Kulturelle aktiviteter i Elverparken afholder d. 22 december julehygge med julesang, gløgg 

og æbleskiver. 

 

Formanden er hermed tævet, og mødet hævet!  

Sidsel/sgn 


