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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

 

Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet onsdag den 15. marts 2017 kl. 19:00 – 22:10 

Til stede: Sonja, Morten, Annette, Andreas og Susanne. Afbud: Sidsel 

Referat 

1. Valg af referent 

Susanne meldte sig selv. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Intet at indvende. 

3. Godkendelse af referat fra 15. februar 2017 

Godkendt. 

4. Siden sidst 

Forårsfest med god danselyst og svenskerbesøg. Der var mad nok. Ingen klager. Vi er 

tilfredse. Måske skal vi aftale lidt mere på forhånd med de svenske musikere, når de kommer 

en anden gang. Positivt, at der var mange unge (uden forældre/bedsteforældre). Det var 

dejligt! 

Annette har haft gang i puslespillene med at få planlagt hold til opvisningerne. 

Annette takker for talrig deltagelse til F’ernes legestue. 

Høstfest oktober: Vi har fået henvendelse fra Omsorgscentret Hjortespring, som i oktober 

skal holde høstfest. De er ca 200 beboere og personale og ønsker en optræden med musik og 

dans ca 45 min. en eftermiddag. Vi har på dagen en udgift til instruktør og spillemænd (1200 

kr) og evt. udgifter til træning forinden. Beboerne er ikke vores målgruppe for nye 

medlemmer. Måske personalet, så det er da en PR-mulighed. 

Annette siger, at 400 kr. er i underkanten i de tilfælde, hvor det ikke er foreningsarrange-

menter og andre skal betale.  

Morten kontakter dem og hører, om de har et budget til arrangementet, dato og tidspunkt + 

sodavand! 

5. Økonominyt, herunder budgetlægning og lønforhandling 

Skal vi  forsøge os med fx et seksugersforløb i dagtimerne på hverdage, som vi tidligere har 

talt om? For folk på barsel/efterlønnere/pension/arbejdsløse. Fx 1-2 timer mellem kl. 11-15? 

Annette kan som sådan godt, men vi kan måske få svært ved at få spillemand? Lokale kan 

være fx i medborgerhus, i sognehus, Herlevhallen eller andet. (Ikke Herlev Gl. Skole, da der 

skal flyttes borde hver gang). Vi tror, at der er folk nok i målgruppen, og at vi kan få aktive 

medlemmer fra lokalområdet. Evt. kontakte Ældresagen i Herlev.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Økonomi i det: Vi kan tåle en smule underskud, men ikke for meget. Smertegrænse regner vi 

på til næste gang. 

Slagplan: Finde lokale, pris, spillemand, tid/datoer, slå det op og se, om der kommer nok 

tilmeldinger til at gennemføre. Fx fra efter efterårsferien (uge 44) frem til julelegestuen (uge 

50). Annette lurer lidt på musikken, Sonja lurer lidt på lokale. Vi tænker 1½ time 13:30-15. 

Ugedag afgøres af spillemand og lokale. Annette vil helst tirsdag, onsdag eller torsdag.  

Økonominyt: 378 kr. i overskud fra forårsfesten (+ evt. overskud fra øl/sodavand). 

Nu har vi kun én i restance med kontingentbetalingen! 

Budget: Budgetudkastet viser et underskud på knap 6.000 kr. hvis vi regner fuld løn til 

instruktør og musik til to børnehold, bal- og voksenhold. Vi kan spare lidt på aflønningen, 

hvis vi skærer lidt i tiden på det lille børnehold? Voksenhold balancerer. Baldanseholdet er 

underskud på 8000 og ligeså børnehold. Baldanseholdet: Annette skulle ikke have løn for 

gangene før jul.  

Vi planlægger at støtte børnearrangementer med de 2080 kr. fra Kommunen.  

Vi ved p.t. ikke om sommerferieaktiviteter2017 får nok tilmeldinger, og om vi derfor får de 

10.000 i tilskud til næste budget. 

2 børnehold gør, at der budgetteres med mere til lønudgift i 2017-18. Vi formoder at vi har 14 

’faste’ børn. Og at der kan trækkes flere børn til. 

Baldans: Nu betales 275 (+ 160 til landsforeningen + 90 i passivkontingent). Vi foreslår ny 

pris på 400. Det vil stadig give et lille underskud, men noget bliver modregnet i de 11.000 vi 

forventer at få fra kommunen (for voksen- og baldans). Vi forventer 20 prs. af 400. Derfor skal 

vi overveje andet/større lokale. (Morten tager fat i skolen slut maj). 

Hvad tager vi for udlejning af lydanlæg 16-17. august til Anders Bodins bryllup? Vi enes om 

500 kr.  

Vi vil nøjes med 2 sæsonstartsannoncer i stedet for 3. 

Sonja udsender nyt revideret budget snarest. 

6. Opvisningslegestue 1. april 2017 

Sune og Asger skal have dragter på søndag. Andreas kigger på dragter med dem – evt. kan vi 

spørge Lena om hjælp. 

Morten søger bevilling på politi.dk. 

Susanne kontakter Aia og Senta, om de vil bage. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Vi skal dække op til ca. 100 prs. Vi kan kun dække 2 x 4 borde inden opvisningen. Der skal 

være plads til opvisningen! 10 par på børnehold, 8 par på både voksenhold og balhold. Vi skal 

forberede os på en mindre invasion. 

Vi takker ja til sponsorat af kaffe fra Sarah. (3x400 gr.) 

Susanne kan stå for indkøb af øl/vand. Vi skal i alt bruge 4 ks vand, 3 ks øl, 40 kildevand, 40 

danskvand (med og uden citrus), 2x5 icetea, 3x5 juice (én pk. af hver slags). Vi tjekker lige 

beholdningen i Magasinet inden indkøb. 

Sonja skaffer nøgle. 

Vi mødes kl. 17. 

Vi skal have lys på bordene. Susanne køber påskeliljer. 

Vi skal have kagetallerkener, servietter og teskeer til alle. Beholdning skal tjekkes. 

Andreas står for natmad. 

Andreas står for indkøb af 2 fl. rødvin til Morten, sød hvidvin til Annette, øl eller vin til René 

og Jørgen. 

7. Sæsonafslutning voksenholdet d. 24/4-17 

Dans første times tid. Derefter udvidet kaffepause med ’hustensaft’ og sang fra sangbogen. 

8. Generalforsamlingen 1. maj 2017 

Ingen indkomne forslag. 

Sanne, Sidsel, Sonja og Susanne er på valg. Alle modtager genvalg. Men hvis der bliver 

mulighed for det, trækker Susanne sig gerne. 

Helle er på valg som revisor og Nina Bodin på valg som revisorsuppleant. 

Vi foreslår kontingentstigning for voksne til 1075, og baldansekontingent stiger til 400. 

Kursuslokalet er booket. 

9. Sommerferieaktiviteter i uge 30  

Annette arbejder på at skaffe spillemand. 

Helle kan deltage mandag og Nina Bodin kan ikke deltage i selve ugen. Begge kan evt. 

deltage i forarbejdet. Andreas og Sidsel kan komme. Senta og Lena tænker vi gerne vil give 

en hånd.  

Vi skal levere tekst senest 7. april.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Sonja tjekker, om kursuslokalet er booket af Sidsel. Ellers vil det være rigtig godt at bruge 

lokalerne til venstre ovenfor ’vores’ trappe. 

10. Herlev Festuge 2. september 2017 kl. 10-15 

Annette vil forsøge at få familiearrangement flyttet, så hun kan deltage. 

Sonja tilmelder os. Vi planlægger at gøre lidt det samme som sidste år. Vi skal huske at 

ønske, at dansen skal ligge samlet – evt. 2x½ time med max 1 times mellemrum. 

11. Huskelister 

Husk engangsbevilling. Sonja fører dem ajour løbende og lægger dem på hjemmesiden. 

Vi skriver dem ud, når vi har arrangementer, så vi kan krydse af. 

12. Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.)  

Østrig har ikke svaret tilbage. Morten rykker for svar. Nikolai har ikke råd til at tage med. 

Jacob vil gerne med, men synes mere, vi skal tage en med fra foreningen. 

Herlev er vært for SMUTTEN 28-29. oktober. Morten undersøger nærmere mht lokaler. Evt. 

kan Sonja skaffe Husum fritidshjem (Trommen). Og måske kan Troels også skaffe lokaler. 

SBUS 9-11. juni: 4 børn og 4 voksne tilmeldt indtil videre. Tilmelding lukkes sidste dag i 

marts. Sidsel klarer tilmelding. Andreas tager med på turen, da Sidsel er på Ransäter til 

dans. 

Annette arbejder på 1-1½ times træning for SBUS-deltagerne. 

PR-udvalg har reklameret for opvisningslegestuen. Andreas sørger for kontakt til sønderjysk 

forening (se sidste referat). 

13. Regions- og landsarbejdet 

Pi og Leif er sat i forbindelse med hinanden. Så vi får se, om vi får et dragtudvalg... 

Annette, Andreas, Sidsel og Sanne er de eneste, der har talt om stævnedeltagelse. Evt. skal vi 

opfordre til at deltage en bestemt dag – foreningsudflugt 

14. Månedens legestue: Vores egen! 

15. Næste nyhedsbrev 

Sonja skriver: Legestue, rykke for kagebagning og hjælpere, generalforsamling, SBUS, sidste 

dansedatoer, generalprøve, sommerferieaktiviteter, foreningsudflugt tirsdag d. 18/7 til KØST, 

dansedatoer næste sæson, X-liste (delvis) for næste sæson vedhæftes. 

16. Kommende mærkedage 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Købt til Inge og Henning. Det står parat i Magasinet og tages med til 1. april, hvis de skulle 

dukke op. 

6/5 fylder Mette (Majas mor) 50. 

4/7 fylder Hanne 50. 

9/7 Niels Jørn fylder 80. (Andreas tager noget med på dagen) 

15/7 fylder Annelise 75.  

18/8 fylder Benny 50. 

Morten står for gaverne (på nær Niels Jørn). 

17. Næste møder 

19/4, dato for konstituerende møde aftales på generalforsamlingen. 

18. Eventuelt 

Andreas: Vi skal huske at tage fat i Bill og konen, men vi har ikke kontaktoplysninger til 

ham. (Han bor på Ågerupvej, underviser i filosofi på KU). Andreas vil stalke ham og sende 

ham invitation til 1. april. 

Sonja: Skal vi lave førstehjælpskursus? Enten på danseaftenen i vinterferien? Evt. i stedet for 

sang på ½ danseaften? Opbakning fra bestyrelsen! 

 


