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Bestyrelsesmøde i/ved Magasinet mandag den 14. august 2017 kl. 19.00
Referat
Til stede: Sonja, Morten, Sidsel, Annette, Susanne
Afbud: Andreas
1.

Valg af referent
Susanne meldte sig frivilligt.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.

Godkendelse af referat fra 29. maj 2017
Ingen kommentarer.

4.

Siden sidst og opdatering af huskelister
Sommerferieaktiviteterne blev desværre aflyst grundet for få tilmeldte børn. Vi havde
ellers lige fået skaffet spillemænd og sat holdet. Vi er ærgerlige over, at tilslutningen
manglede, men umiddelbart kunne vi godt få tiden til at gå alligevel….
Hvis vi rykker sommerferieaktiviteter frem til uge 26, er der flere konkurrenter om
børnene. Det er nok et tilfælde, at uge 30 ikke gav flere tilmeldinger i år. Vi prøver igen uge
30 til næste år. Vi kan tage hul på opgaven tidligere med at booke hjælpere, musik m.v...
Skovture til stævnet i Køge: Der var flere besøgende ugen igennem.
Barnlek: Sidsel var af sted med seks unger, der alle overlevede… Der var meget
planlægningsrod. Den planlagte spejdertur gik først til Torshavn og senere på ugen
spejdertur med naturreservat-besøg. Dans. Kortspil. Yoga. Stor succes! Dejligt med hjælp
fra Lea (Smutten) og Ken.
13 dragter udlejet til Totem Entainment til et arrangement i Tivoli sidst i juli. Dragterne
var fine ved returnering. Det gav 3.900 kr. til foreningen.
René og 1 kvadrille dansere var en tur i Salzburg til 55 års jubilæum. En fin tur! Alle fandt
både ud og hjem. Stor tak til Andreas og Sarah for planlægningen. Halle, Sydtyrol og
Bengtfors var også med.
Ole, Jakob og Annette, Stener, Susanne og Jørn var på Internationalt Baldansekursus med
undervisning på engelsk for otte forskellige nationaliteter på Snoghøj.
Hanne Led opfordrede ved sin fødselsdag Morten til at initiere, at der tidligt på sæsonen
findes frem til et samlet Herlev-hold til Nordlek i Falun i uge 28: 10-15/7-18. Se
hjemmesiden. Sidsel, Annette og Ole tager i hvert fald derop. Bestyrelsen bakker
naturligvis op og håber på, at der vil være nogen blandt medlemmerne, der vil være
tovholder/initiativtager.
Søster og Ove havde diamantbryllup 27/7. Vi var mange fra foreningen blandt gæsterne,
hvilket glædede diamantbrudeparret, der fik en Holmegård-klukflaske med Kraüterbitter.
Andreas skulle stå for hilsner til Niels og Annelise – vi håber, de er blevet ekspederet.
Mette fik en hilsen via Morten og på fredag fylder Benny 50. Morten tager forbi med en
hilsen.
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5.

Økonominyt

a.

Status
Status er udsendt. Regnskab for Salzburg udestår – afventer regnskab fra Andreas.
Underskud 1.704,92, når de 10.000 kr. for udlæg til Salzburgturen modregnes.

b.

Dragtudlejning og andre indtægtskilder
På hjemmesiden kommer regler og priser for udlejning af dragter og lydudstyr samt
opvisninger/dans. Vi overvejer og vender tilbage til punktet senere:
Lydudstyr i vennekredsen: 500 kr. Annonceres evt. kun på medlemssiden? Depositum?
Evt. udlejning til eksterne kan tages op fra gang til gang. Krav, at lejeren skal tegne
forsikring? Eller kan vi tegne en forsikring, som lægges oveni prisen?
Udlejning af dragt: Foreningens medlemmer kan låne gratis. 3-500 kr. for eksterne pr.
dag. Mængderabat, hvis det fx er en uge. Dækker låners/lejers indboforsikring, hvis der
skulle gå noget galt?
Opvisninger: Vi vil gerne sætte priseksempler på hjemmesiden. Fx 1.000 kr. pr.
instruktør og spillemænd og 1.000 til foreningen – startende fra 4.000 kr. alt efter
arrangementet.
Sonja laver oplæg, som vi tager op på senere bestyrelsesmøde.

c.

Anskaffelse af strygejern og eventuelt andet?
Morten og Susanne tjekker i gemmerne, ellers efterlyses i nyhedsbrev, inden nyindkøb
foretages. Har vi strygebræt?

6.

Pr for kommende sæson.
Sonja har sendt flotte udkast til opslag og indhentet tilladelse til at bruge billederne. Så alt
OK. Folderne opdateret på hjemmesiden. Opfordring til at alle hænger dem op, hvor det er
relevant.
Sidsel kontakter NiMor for inspiration/erfaringer omkring opslag/foldere. Del gerne via
Facebook og relevante medier. Sonja uploader dem på herlev-siderne.

7.

Herlev Festuge 2. september 2017
Sidsel, Morten og Susanne kan desværre ikke den dag. Vi skal danse 14-14.30 og 15-15.30.
Vi har stadeplads kl. 10-15:30 på Herlev Bygade på græsset foran Kirken. Vi prøver at få
hjælp fra medlemmerne. Direkte opfordring til at være med: Sanne, Ilse, Jan og Birte,
Doris og Benny, Tom og Lena? Sidsel tager fat i NiMor. Fra bestyrelsen deltager Sonja og
forhåbentlig Andreas/Sarah?
Sonja undersøger, om vi får en træbod (som forrige år).
Aktiviteter: Dåsekast, hesteskokast, klodser, trillebørsræs, sækkevæddeløb.
Konkurrencespørgsmål: Danser man i dragt til træningstimerne? Præmie: en gratis
prøvetime.

8.

Smutten i Herlev 28. - 29. oktober 2017
Smutten er velkomne hos Husum Fritidsinstitution, som ligger på fem matrikler omkring
Husum Parken ved Husum Skole. Sidsel er tovholder.
Rikke har hold 1. Annette tager hold 2. Sidsel og Maj-Britt tager hold 3. AnneGitte tager
noget natdans. Lissi har sluppet tøjlerne (havde også trukket sig fra turen til Færøerne).
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Sidsel og Sonja mødes og kigger på lokaliteterne.
Andreas vil gerne stå for mad/køkkencrew. Sonja er der også, men vi har brug for at trække
på hjælp fra de øvrige medlemmer og forældre.
9.

Næste sæson

a.

Danselokaler
Morten har talt med skolen. Vi har den sædvanlige danseplads, men det første halve år
må vi også gerne gå ovenpå, hvis vi bliver mange. Hvis det ikke skaber konflikter, vil
fortsat brug blive taget op. Indgang fortsat via den sædvanlige dør.

b.

Nyt hold i efteråret
Eftermiddagsdans seks torsdage i efteråret. Annette og Jørgen er på. Sted stadig ikke
aftalt. Festsalen på Herlevgård er en mulighed? Mon vi kan bruge Kursuslokalet?
Herlevhallerne lokale 7 bliver brugt af andre. Sonja tjekker op.
Pensionist- og efterlønsrabat på 30% fra Herlev Kommune, derfor kan vi jo godt tage fx
400 kr.
Til prissammenligning: Squaredance i ÆldreSagen tager 350 kr. for et kvartal, men
har heller ikke levende musik.
De nye opdelte børnehold blev drøftet.
OBS: Danse- og Spilletræf for børn og unge 7-8/10 – så Sidsel og børnene kommer ikke
til vores egen legestue.

c.

Foreningsaftener - indhold?
Første foreningsaften er i uge 42. (16/10-17)
Forslag: For at ’reklamere’ for Falun: Billedaften fra tidligere nordiske stævner. Evt.
med Hanne som initiator/tovholder? Morten tager fat i Hanne. Evt. indkøbe Falunkorv?
Sonja og Sidsel deltager i landsforeningens frivilligdag den 26. august, hvor der blandt
andet orienteres om Falun. Sidsel kan ikke komme til foreningsaftenen, men Sonja
forventer at deltage.

d.

Opvisning i Hjortespring 4. oktober
Intet nyt. Mitzi glæder sig til at se os. Morten tager fat i hende om tidspunkt m.v.

e.

Legestue 7. oktober
Instruktør og spillemænd er på plads. Go’ gammeldaws legestue uden tema.

f.

Julekalendersalg
12. november. Vi mødes kl. 10.30 og går ud og sælger, holder julefrokost kl. 12.30
(forhåbentlig med Andreas som tovholder) og fortsætter derefter med børnedans og
baldans.
Sidst fik vi solgt alle 300 stk. (med vanlig hjælp fra NiMor samt de nye deltagere på
balholdet). Evt. tage kontakt til lokale næringsdrivende om hjælp til salg? Evt. dele
vores provision på 10 kr. pr. solgt kalender – vi sælger for 30, både vi og butikken får 5
kr. pr. solgt kalender. Sidsel vender dette med NiMor.
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10.

Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.), herunder fremtidig udlandskontakt
Internationalt: Morten har hverken hørt fra Holland eller Wales, men søger ufortrødent
kontakt igen.
Sonja: Vi skal sørge for at holde fast i Salzburg, Lund, Halle. Halle gerne til 1. maj-festen.
Evt. overveje at nævne vores venskabsforeninger på hjemmesiden.
Ikke noget nyt fra PR.
B&U: Oktober bliver travl med dansetræf 7-8/10 og Smutten 28-29/10 og alm. børnedans.

11.

Regions- og landsarbejdet, herunder Frilandsmuseet 3. september
Endelig aflysning ventes, da meget få har meldt sig. Derfor vil vi ikke gøre mere ud af det.

12.

Bestyrelseskursus og forventningsafstemning omkring bestyrelsesarbejde
Den første dansegang på alle holdene møder hele bestyrelsen op!
KAI-Sport er ikke kommet med nyt program endnu, men de udbyder bl.a. gratis bestyrelseskurser.
Det er i orden at vi har delte meninger under bestyrelsesmøderne, men når vi sidder til en
generalforsamling, danner vi fælles front. Husk at tage en pause, hvis uforudsete forslag
skal drøftes alene i bestyrelsesgruppen udenfor generalforsamlingen.
Resultatet blev et studiemedlemskab til 49 kr. pr. måned, men for at få tingene til at hænge
sammen – betydning for foreningens økonomi – vil de første 3 mdr. blive opkrævet samlet.
Husk: Bestyrelsen er ens allierede og ikke ens modstandere. Formelle regler og forretningsordenen skal følges – uanset om alle i bestyrelsen er enige. Folkestyret tæller (på et andet
plan) også her.

13.

Oprydning i Magasinet, herunder logik i placeringen af dragter
Sonja havde ikke let ved at finde de 13 dragter, der skulle udlejes. Der savnes systematik,
ophængning i størrelsesorden. Udarbejdelse af fortegnelse og oprydning savnes!
Gudrun, Pi, Lena, Helle, Annette P, Turid, Ilse, Søster, Ninna, Susanne vil måske kunne
være ressourcepersoner? Arbejdsweekend foreslås med disse inviterede deltagere. Susanne
er tovholder/igangsætter. (Pi har været nødt til at trække sig fra dragtarbejdet i Regionen).
Der er masser af dragtposer. Noget er sat i system med nummererede kasser indeholdende
tilbehør til specifikke dragter.

14.

Månedens legestue
Sommerdans i Fælledparken onsdag d. 30/8 kl. 18:30.

15.

Næste nyhedsbrev
Folder og opslag vedhæftes. Julekalendersalg. Smutten. Foreningsaften. Nye danselokaler.
Ekstra børnehold. Herlev Festuge. Opkrævning/rykkerprocedure. Sommerdans 30/8.
Legestue 7/10. Strygejern?
Sonja udarbejder og udsender.

16.

Kommende mærkedage
Benny T K 50 år 18. august (Morten)
Tim og Elina 10 år 13. september (Sidsel)
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17.

Næste møder
20/9-17 kl. 19.00.

18.

Eventuelt
OSRAM har kontaktet Sonja vedr. tilbud til deres kunder.
30/8 starter Nordisk Dans i Vartov op – køres fast den sidste onsdag i måneden).
Sidsel kommer ikke – bl.a. grundet specialeskrivning – til dans om mandagen. Kommer
måske efter nytår.

Afsluttet 22:30.
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