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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 29. maj 2017 kl. 19.30 
Til stede: Morten, Andreas, Susanne, Annette og Sonja. 

Afbud: Sidsel, Sanne. 

1. Valg af referent 

Sonja meldte sig frivilligt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

 Punktet konstituering mangler, men tages med under punkt 6. 

 Opvisning i Hjortespring 4. oktober mangler, tages op som 13 d. 

Dagsorden blev herefter godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 19. april 2017 

Godkendt.  

4. Siden sidst og opdatering af huskelister 

 Ole og Annette samt nogle baldansere deltog i månedens legestue hos Den lille 

Vendelbo. 

 Vi ved ikke, om nogen deltog i Historisk Forenings majstangsfest den 21. maj. 

 Vi har haft generalforsamling, emnet behandles særskilt under punkt 6. 

 Træning til børnestævne, hvor 13 deltager fra Herlev FF. 

 Børnene har trænet til Barnlek. 

Generalforsamlingshuskeliste skal fabrikeres. 

5. Økonominyt 

 Foreningen har lagt ud for betaling af Barnlekudgifter, deltagerne er ved at indbetale. 

 Underskrevet referat og regnskab er sendt til Herlev Kommune, att. Dorthe Kargo. 

 Bassisten fra opvisningslegestuen kørte mange kilometer for at redde os, da René blev 

syg på dagen. Vi kan tilbyde noget kørselsgodtgørelse. Morten kontakter René for at 

høre om antal kilometer, hvorefter vi tager stilling til, om vi afregner efter statens 

højeste eller laveste takster. 

6. Evaluering af generalforsamlingen  

Kontingentdebatten kom til at fylde meget, og modforslaget om kontingent for studerende 

blev vedtaget, hvilket giver nogle udfordringer, som vi må løse. Vores kontingent er måske 

højt, men det kan ikke være anderledes, da vi overholder love og regler for skat, am-bidrag, 

feriepenge og landsforeningsmedlemskab. 

Stemmeproceduren var ikke efter bogen. Fremover skal vi sikre os, at dirigenten er med på 

reglen om, at man først stemmer om det mest vidtgående forslag og kun stemmer om øvrige 

forslag, hvis det mest vidtgående falder. 

Vi skal også huske, at det er muligt at tage en tænkepause.  

Det var ærgerligt, at bestyrelsen fremstod splittet på nogle punkter. Vi må sikre os, at alle 

er klar over, hvordan man gebærder sig, fx med en drejebog om hvordan gør man på en 

generalforsamling eller måske et bestyrelseskursus? Emnet tages op, når vi er fuldtallige. 

Konstituering af bestyrelsen blev foretaget på aftenen, idet alle fortsætter på samme 

pladser som hidtil. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

7. Kommende opkrævning af kontingent og rykkerprocedure 

Kontingenter blev fastsat på generalforsamlingen, som ønskede lavt kontingent med 

ratebetaling for studerende. 

Generalforsamlingen kan kun fastsætte beløbet, ikke opkrævningsmetoden, men bestyrel-

sen forsøger at efterkomme ønsket. Dog finder vi det upraktisk at opkræve kontingent 

allerede fra september, da det umuliggør en prøveperiode. Desuden skal vi senest 31. 

oktober betale kontingent på 170 kr. til landsforeningen. 

For at balancere generalforsamlingens ønske med det mulige besluttede bestyrelsen at stu-

derende skal betale for tre måneder, dvs. 147 kr., samlet primo oktober. Derefter betales 49 

kr. om måneden i fem måneder, således at vi når at få indbetalingerne inden regnskabsåret 

slutter 31. marts. 

Alle andre betaler stadig hele sæsonen i oktober, men kan selvfølgelig få en afdragsordning. 

Rykkerproceduren har indtil nu været ud fra mavefornemmelse, men indførelsen af syste-

matisk ratebetaling kræver en rykkerprocedure, som skal gøres klar for alle medlemmer: 

 14 dage efter forfaldsdato udsendes venlig påmindelse uden gebyr, men med varsel om 

gebyr hvis man hverken betaler eller indgår en afdragsordning.  

 Ved anden rykker uden aftale om afdragsordning opkræves et rykkergebyr på 100 kr. 

 Hvis man misligholder en aftale, startes rykkerproceduren. 

8. Fremtidig struktur på kontingentbetaling, da det netop vedtagne er hat og briller i forhold 

til logik 

Vi har nu en ulogisk struktur, hvor børn og baldansere med få dansegange betaler mere 

end studerende. Samtidig giver det ikke mening, at studerende skal betale lav pris for 

folkedans, men sædvanlig takst for baldans. 

Sonja foreslog, at vi til næste generalforsamling udarbejder nogle gennemskuelige regler, 

der er nemme at håndhæve fx en bestemt procentsats i rabat til klart definerede grupper, 

samlerabat ved deltagelse på flere hold eller andet. Vi taler videre hen over sæsonen. 

Sonja er ved at undersøge regler for pensionisttilskud, som ydes af kommunen. 

9. Pr for kommende sæson 

Folderen er tilrettet, Andreas tager nogle med til Vartov for at tiltrække unge. Andreas vil 

samtidig målrette en skrivelse som reklame til de unge. Folder og skrivelse kan måske også 

deles i arrangementets facebookbegivenhed. Sonja opdaterer hjemmesiden. 

Sonja har fået vores legestuer og sæsonstart på regionens hjemmeside. 

Børne- og baldansehold fremhæves til efteråret i naboforeninger og måske på landsstævnet. 

Annette melder tilbage, når en baldans er valgt. 

Annoncer i Herlev Bladet overvejes, men vi vil helst nøjes med at få en omtale. 

10. Sommerferieaktiviteter i uge 30 2017 

Andreas påtager sig ansvaret for påsken tirsdag 25. juli. Forhåbentlig tager Sidsel og Senta 

også en dag hver. Sonja tager de sidste. Sonja prøver snarest at få samlet tropperne. 

Annette søger stadig spillemænd. 

Tilmeldingen åbner 8. juni. Vi får en foreløbig tilbagemelding om deltagerantal i uge 25 og 

endelig besked midt juli.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

11. Herlev Festuge 2. september 2017 

Vi er tilmeldt, men ved endnu ikke, om vi får en træbod, og hvornår dansegulvet er vores. 

Vi afventer nærmere fra kommunen. 

Vi deltager med fx sækkevæddeløb, hesteskokast, dåsekast, kæpheste og  dans. Susanne 

kan nok ikke deltage hos os, da det er øllets dag. Vi skal have styr på evt. pavillon, 

hjælpere, trailer m.v. Det tages op på næste møde. 

12. Smutten i Herlev 28. - 29. oktober 2017 

Morten mødes med skoleleder Hanne Hansen 7. juni kl. 13.30. Der skal bruges tre 

danselokaler og et køkken. Ellers intet nyt. 

13. Næste sæson 

a. Danselokaler 

Afklares forhåbentlig 7. juni, se punkt 12.. 

b. Nyt hold i efteråret 

Torsdag kl. 13.30  - 15. Sonja undersøger muligheder i det ny foreningshus, medborger-

huset og Herlev Hallen. Desuden afventes svar fra Ældresagen og fra kommunen 

omkring pensionistrabat. 

Annette og Jørgen tager sig af instruktion og musik. 

Sonja er blevet inviteret med i arbejdsgruppen omkring brugen af det ny foreningshus 

ved Gammelgaard i Hjortespring og bliver snart indkaldt til første møde. 

c. Foreningsaftener - indhold? 

Mange forslag fra Hanne Led, især danserelaterede. Andreas har en kontakt til noget 

bulgarsk dans og undersøger nærmere. 

Et besøg fra Herlev håndbryggere kan tages op senere, ligesom hjerteførstehjælpskur-

set, som egner sig til en halv danseaften. 

d. Opvisning i Hjortespring 4/10 

Vi har ikke nærmere oplysninger, end at det er en onsdag eftermiddag, men Morten 

holder kontakt med Mitzi.  

Annette sætter hold, når tidspunkt og betingelser kendes. 

14. Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.), herunder Salzburgturen 

Salzburgturen indeholder 15 minutters opvisning på festaftenen, mens øvrige opvisninger 

lørdag formiddag er uafklaret. 

Jacob har selv bestilt billet, Tom og Lena kører selv, de seks øvrige flyver til Wien og tager 

en smuk togtur derfra. Sonja spørger Tom og Lena, om vores dragter kan køres med 

autocamperen?  

René forventes selv at betale for rejsen, men skal have løn for træning. Morten sikrer sig, at 

det er aftalen. 

Gaven kan være en (kluk)flaske og hjemmelavet snaps. Susanne står for det. 

Morten tjekker, om Asbjørn kan komme til træning. 

Intet fra øvrige lav. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

15. Regions- og landsarbejdet, herunder landsstævneudflugt og Frilandsmuseet 

Udflugt 18/7 - Andreas er tovholder. Det indebærer udgifter til endagsarmbånd, fælles-

spisning og transport. Vi er samlet eftermiddag og aften, vil man deltage i formiddags-

kurser, må man selv arrangere. 

Andreas vil gerne holde fødselsdag på Frilandsmuseet 3. september. Ved opvisning kommer 

vi gratis ind, men betaler regionen for musik til foreningernes dans? Sonja spørger Leif. 

16. Månedens legestue 

Landsstævneudflugtslegestue i Køge 18. juli. 

Månedens legestue fungerer ikke som planlagt, da der kræves en initiativtager, der selv 

tager af sted og inspirerer andre til det. Vi prøver at finde en løsning. 

17. Næste nyhedsbrev 

Sonja skriver om udflugt, frilandsmuseet, opkrævning og rykkerprocedure, Herlev festuge, 

Smutten, sommerferieaktiviteter, foreningsaftener, sommerdans og eventuelt nye danse-

lokaler.  

18. Kommende mærkedage 

Hanne 50 år 4. juli (Turid) 

Niels 80 år 9. juli (Andreas) 

Søster og Ove diamantbryllup 27. juli 2017. Susanne spørger Ninna om gaveideer. 

Annelise 75 år 15. juli (Andreas overtager denne fra Morten) 

Benny T K 50 år 18. august (Morten) 

19. Næste møder 

Helst 14. ellers 21. august 2017 kl. 19 - Sidsel bliver afgørende. 

20. Eventuelt 

Der er sommerdans i Fælledparken 4. juli. 

Mødet sluttede kl. 23.05. 

Sonja G. Nielsen 

30.5.2017 


