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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. februar 2017 kl. 19.00 
Til stede: Morten, Andreas, Susanne, Sidsel og Sonja. Desuden Annette (pkt. 5 og 7) 

1. Valg af referent 

Andreas Lorenzen med Sonja som backup/retter/udsender. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med smårettelser. 

3. Godkendelse af referat fra 26. januar 2017 

Godkendt. 

4. Siden sidst 

Medlemsaften 13/2-2017 var en succes med 16 deltagere, der blev skrevet sang, lavet pynt til 

forårsfesten, set billeder og spist kage.  

Kommunen har inviteret til at deltage i sommerferieaktiviteter for børn.  

Sidsel har været på Smutten med seks børn, det var en god tur. 

5. Årshjulet 

Arrangere/afholde forårsfest 

En del forberedelse er gjort, se referat fra 26. januar 2017 for opgavefordeling. 

Pynt er lavet på medlemsaftenen, og lejlighedssang er skrevet. Andreas printer lejlighedssangen 

og sætter Hist hvor vejen slår en bugt på bagsiden. 

Svensk indslag på 8 - 10 minutter, Annette taler med René om ekstra nodesæt til svenske 

musikere.  

Bestyrelse og hjælpere mødes kl. 16.30, dørene åbnes kl. 17.30 med spisning senest kl. 18.  

Annette henstiller til, at spisningen overstås senest kl. 19, og at der holdes styr på ungerne under 

spisningen. Bestyrelsen tager malebøger med til de mindste.  

Arrangere opvisningslegestue 

Baldanse-, børne- og voksenhold stiller alle op til opvisningslegestue, Annette bakser med 

opvisningsprogram.  

Opvisningen er gratis, mens dans og kaffe/te koster.  

Sønderjysk tema på aftenen, dvs. også sønderjyske kager. Susanne koordinerer kagebagning.  

Sonja fabrikerer invitation, Andreas skriver til sønderjysk hjemstavnsforening mv.  

Forberede næste sæson  

 Efterårslegestuen: 30/9-2017 eller 7/10-2017.  

 Julefesten 16/12-2017 

 Forårsfesten 24/2-2018 

 Generalprøve 8/4-2018.  

 Afslutningsopvisning 14/4-2018. 

Morten undersøger, om vi kan få Herlev Skole disse datoer. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Baldansehold 

Baldans har været kørt som et kursus, men er de facto et hold. Vi gør det til et hold, men så skal 

prisen vedtages på generalforsamlingen i henhold til nuværende vedtægter.  

Vi diskuterede en struktur, hvor man tilmelder sig kortere moduler, og det eller andre løsninger 

overvejes fremadrettet, men kan ikke være klar til generalforsamlingen. Nuværende prisstruktur 

er i hvert fald lidt forvirrende.  

Der planlægges 11 søndage med samme prisniveau som tidligere år, men kun med mulighed for 

at melde sig til for et år. 

Holdet oprettes såfremt der er 16 dansere. 

Lille børnehold 

Vi opretter et nyt børnehold for 4 - 7-årige, da vi i øjeblikket forventer at kunne skaffe børn nok 

til det. Minimum ti børn vil være ideelt. Vi understøtter holdet økonomisk i hvert fald et år. Lille 

børnehold danser cirka 45 minutter søndage før det store børnehold. 

Stort børnehold 

Køres videre som hidtil, 11 søndage fra kl. 15 som i år. 

Voksenhold 

Sangaften i februar, når ”Annette tager til Wien”.  

Tema som pr-indslag fjernes, men beholdes i Annettes værktøjskasse.  

Hvis voksenholdet udvides, skal vi kigge på andre danselokaler: Sonja foreslog lokalet oven på 

vores nuværende danselokale, som er ganske fantastiske. Formanden går videre med sagen.  

Bestille gymnastiksale 

Herlev Gamle Skole, se oven for under Forberede næste sæson. Morten L. P. taler med Morten 

P. om procedure for bestilling, eventuelt gennem herlev.halbooking.dk.  

Sidsel bestiller kursuslokalet på Elverhøjen til generalforsamlingen 1 maj 2017 og 7. maj 2018. 

6. Økonominyt 

Bestyrelsen blev orienteret, det ser pænt ud, men der er stadigvæk et par restancer. 

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

Sommerferieaktivitetslav 

Annette står for dans dagligt ca kl. 11.30 - 12.30, gerne med levende musik. Bestyrelsen bifalder. 

B&U 

50 mennesker fra ”Smutten” tager til Barnlek, heraf fem måske seks børn og to voksne fra HFF. 

Der budgetteres med en pris på 4.000 kr. (uden udflugter). 

HFF er blevet anmodet om at holde Smutten 28. - 29. oktober (uge 43). Der er ingen udgifter for 

os, men vi får brug for frivillige uden for forældrenes rækker. Bestyrelsen siger ja til værtskabet.  

Vi har fået anmodning om deltagelse i dansens dag-arrangement samt callistofestival i Taastrup, 

men melder pænt nej tak, da børnene er rigeligt beskæftiget i forvejen..  

Andreas tager med til børnestævne i Køge 9. - 11. juni 2017. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Kontakt til vores udenlandske venskabsforeninger 

Salzburg 

HFF er blevet inviteret til D’Salzburger Tanzers 55 års jubilæum. Bestyrelsen er meget indstillet 

på at deltage. Vi forventes at stille 6 - 8 mand plus musiker den 23. - 25. juni 2017 (uge 25). Der 

er privat indkvartering. 

Vi skal skaffe musik, hvor René Axelsen som spillemand for voksenholdet er førsteprioritet, 

Jørgen andenprioritet. 

Deadlines: Salzburg skal have besked den 20. februar, og da der kun er otte pladser, gælder først 

til mølle-princippet, men det forudsættes, at man kan danse opvisning. Tilmelding til Morten. 

Flybilletter ligger formentlig på 1.400 kr. t/r, men den nøjagtige rejseplanlægning er ikke 

foretaget. Måske er det billigere med fly til Wien og tog til Salzburg.  

Sonja har sendt mail til medlemmer, der gerne vil høre fra os ofte. Foreløbig deltager Andreas og 

Sarah, mens Sonja og Susanne er til rådighed efter behov. 

8. Regions- og landsarbejdet 

Sonja var til medlemsmøde i Allerød, og der skete ikke det store.  

 Regionen har mange penge og vil gerne have gode ansøgninger.  

 Det halter generelt med regionsarbejdet, dog er senior-arbejdet velkørende.  

 Hillerød Folkedanseforening lukker.  

 Brian træder ud af regionsstyrelsen, Vill træder ind.  

Sonja drager til landsmøde i Middelfart 22. april 2017. 

9. Månedens legestue 

FFF's legestue den 11. marts 2017. 

10. Næste nyhedsbrev 

 Salzburg!!!! 

 Forårsfest, inklusive svenskere,  

 Opvisningslegestue med sønderjysk tema 

 Børnehold for de mindre børn startes op 

 Indkomne forslag til general forsamlingen senest 15. marts. 

Sonja skriver hurtigst muligt. 

11. Kommende mærkedage 

 13. marts 2017 fylder støttemedlem Gudrun 50 år, Morten sørger for gave til 150 kr. 

 13. marts 2017 fylder Inge fra baldanseholdet 70 år. Andreas sørger for gave til 100 kr., der 

overrækkes den 12. eller 19. marts på baldanseholdet. 

12. Næste møder 

15. marts 2017 

19. april 2017 

13. Eventuelt 

Intet 

Mødet sluttede kl. 22.20 Andreas/sgn - 16.2.2017 


