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Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.00
Til stede: Morten, Andreas, Sidsel, Susanne og Sonja.
1. Valg af referent
Andreas Lorenzen meldte sig frivilligt.
2. Godkendelse af dagsorden
Småjusteringer indført.
3. Godkendelse af referat fra 14 dec. 2016
Godkendt.
4. Siden sidst
Foreningen var repræsenteret ved Seniordans i Hjerter 2 og Nordisk dans i Kbh (Vartov),
sidstnævnte holdes nu fast sidste onsdag i måneden.
Julefest med dertilhørende juledekorations dag er veloverstået, dog havde vi glemt juice
til børnene, og der var for lidt øl og vand. Der var igen i år lidt for mange børnelodder, så
vi overvejer at gå ned til en serie næste år.
Melissa Gisiger afgik beklageligvis ved døden 18. december, foreningen deltog ved
bisættelsen 29. december med formand og kone i dragt og med fane.
5. Årshjulet
-

Arrangere forårsfest
Afholdes 25. februar, Herlev Skole er bestilt, Sonja henter nøgle og fabrikerer en
invitation.
Sammenskudsbuffet som sædvanlig, generelt holder vi fast i konceptet fra tidligere år.
Intet tema, men forberedelse af pynt, underholdning mv. på medlemsaften 13. februar.
Susanne og Kim indkøber kaffe, te, øl, vand, brød, smør og fedt, som foreningen skal
stå for.
Desuden medbringes servietter og "hostesaft". Beholdninger af servietter, kaffe, te, øl,
vand osv. tjekkes på medlemsaftenen og/eller på forudgående bestyrelsesmøde/danseaften.
Vi inviterer Lunds Studenters Folklanslag, se mere under punkt 7.

-

Flidspræmier
David 3 år (diplom + gave 50kr)
Asger + Mille 5 år (diplom + gave 50 kr.),
Silje 10 år (diplom + gave 75 kr. fx et smykke).
Susanne sørger for gaver, Sonja for diplomer. Vi nævner i nyhedsbrevet, at medlemmer, som mener, at de har jubilæum bedes henvende sig til bestyrelsen, så der ikke
opstår misforståelser/overspringninger.

-

Tilmelding LDF-årsmøde
Afholdes 22. april, som udgangspunkt deltager Andreas og Sonja.

-

Deltage i regionens årsmøde
Afholdes på søndag 29. januar, Sonja er tilmeldt.
Det bør bemærkes, at information omkring regionsmesterskaberne er for løs/spredt.
Det er svært at finde ud af, hvornår og hvor det ligger.
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6. Økonominyt
Der er lidt problemer med tre af baldansernes medlemskab af Folkedans Danmark.
Fire voksenmedlemmer er helt eller delvis i restance, det samme gælder to børnemedlemmer og to baldansere. Sonja holder øje med det.
Andreas skylder 300 kr. fra julekalendersalg.
Der er sendt regnskabstal rundt, de viser indtil videre overskud bl.a. grundet sommerferieaktivitetstilskud.
7. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.)
-

B&U
Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne er rykket til 9. - 11. juni, hvor Sidsel ikke kan
tage med. Andreas vil gerne tage med som repræsentant for HFF, men skal lige synkronisere kalender med sin samleverske.
Sidsel spurgte, om kommunens tilskud til aktiviteter for børn og unge, svarende til
2.079 kr. i 2017, kan gå ubeskåret som tilskud til Barnlek. Bestyrelsen er positiv, det
tages med i budgettet, som fremlægges på generalforsamlingen.
Sidsel har fremlagt budget for Barnlek for forældrene. Umiddelbart koster det ca.
4.000 kr. pr. barn. Nationalkomitéen har besluttet, at kun aktive dansere over otte år
kan få logi m.m., hvilket har sat en dæmper på antallet af tilmeldte børn og voksne.
Fire børn har vist interesse, men ingen er endeligt tilmeldt. Sidsel søger fonde, som
for de flestes vedkommende har ansøgningsfrist i februar og marts. Sonja er på som
korrekturlæser af fondsansøgninger.
Seks børn er tilmeldt Smutten 28. - 29. januar i Højby. Sidsel sender liste til Sonja.

-

PR
Sommerferieaktivitet skal til at planlægges. Uge 30 umiddelbart. Der er et par småjusteringer til programmet, blandt andet rykkes dansen til frokost i stedet for sidst. Vi
satser på samme instruktør hver dag. Vi satser på Annette som instruktør, men Sidsel
vil også gerne stå for instruktion. Senta, Silje, Lena, Helle, Sidsel, Annette P. og Sonja
forventes at kunne deltage, flere efterlyses i nyhedsbrevet og spørges direkte.

-

Internationalt, herunder kontakt til vores udenlandske venskabsforeninger.
Vi får et hav af invitationer til udenlandske festivaler, og det spammer bestyrelsesmedlemmernes indbakker. Vi har først tænkt os en udlandstur i foreningsregi i 2018.
Det tages op på generalforsamlingen, Morten og Andreas laver oplæg på et møde 23/4.
Vi inviterer vor svenske venskabsforening Lunds Studenters Folkdanslag til forårsfest. Vi spørger svenskerne, om der skal arrangeres tur, og om der er interesse i
overnatning. Sonja skriver udkast til invitation.
Julekort blev ikke udsendt, Morten skriver i stedet nytårshilsner.

8. Region og landsarbejdet:
Vi foreslår vort nye støttemedlem Rikke Pernille Pi Frost Hedegaard at gå ind i regionens
dragtudvalg. Andreas kontakter.
9. Månedens legestue
Vores egen forårsfest 25. februar samt Bal i den Medborgerlige den 19. februar.
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10. Medlemsaften
Afholdes 13. februar med Andreas som tovholder. Sidsel reserverer kursuslokalet.
Forberedelse til forårsfest: Bordpynt, billeder, sangtekst. Andreas gør klar til bordpynt
med fastelavns- og forårstema.
Andreas laver billedcomputer og spørger Peter om billeder.
11. Næste nyhedsbrev
Medlemsaften (informer Andreas hvis du medbringer kage m.m.)
Forårsfesten
Flidspræmieinfo
Sommerferieaktivitet uge 30 meld jer gerne til
Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne (SBUS)
Barnlek (Igen!)
Lund inviteres til forårsfesten, husværter søges måske.
Magasinet navngivet, se punkt 14.
12. Kommende mærkedage
Ninna og Morten sørger for gaver til Peter og Mona, når Mona er hjemme fra USA.
Næste mærkedage er Inge og Gudrun, begge den 13. marts.
13. Næste møder
15. februar.
15. marts.
14. Foreningslokalets navn
Vi skal væk fra navnet “hullet”. Vi kalder det fremover Magasinet.
15. Eventuelt
Kommunen har inviteret til netværksmøder 2/2, 22/2 og 28/3 kl. 17 - 18. De første emner
har ikke umiddelbart interesse, men vi har det in mente med henblik på kontakt til
kommunens øvrige foreninger.
Et medlem har opfordret til, at vi allerede nu skal reklamere for opvisningslegestuen, så
der kan deles på Facebook. Vi ved endnu ikke præcis, hvad legestuen kommer til at
indeholde, fx kommer der baldanseopvisning, sønderjysk kaffebord osv.? Indtil videre kan
datoen linkes fra herlevfolkedans.dk og folkedans.dk.
Mødet sluttede cirka kl. 21.30
Andreas/sgn
27.1.2017
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