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Bestyrelsesmøde i/ved Magasinet onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00
Dagsorden
1. Valg af referent
Sonja meldte sig frivilligt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Tivoli forespørgsel behandles under region, opvisning i Hjortespring under Eventuelt.
Sidste møde var 14. august, ikke 19.
3. Godkendelse af referat fra 14. august 2017.
Godkendt.
4. Siden sidst og opdatering af huskelister
Det vides ikke, om nogen af vores medlemmer var i Fælledparken, men mange deltog.
Herlev Festuge gik godt med mange dansende børn. Helle, Niels T., Andreas og Sonja
passede standen, det var i underkanten, men lykkedes udmærket. Vi fik interessante svar
i konkurrencen, Andreas har afleveret gevinst til Gustav. Vi har købt et foldebord til knap
250 kr. Vi bruger mange timer, men får god kontakt til folk, og der er god stemning.
Sæsonstart for voksne har haft omkring tre kvadriller, vi forventer omkring fire kvadriller, hvis alle kommer. Der er nye aktive, desuden forventes nogle støttemedlemmer.
Sonja og Sidsel har været til frivilligdag, se punkt 12.
Sonja har været til møde om foreningshus, der blev talt indretning og brugeraftale.
Huskelisten skal opdateres omkring festuge, Sonja kigger på det.
5. Økonominyt
37.544,90 kr. i banken, fire medlemmer har allerede betalt kontingent.
a. Ansøge kommunen om driftstilskud
Skemaer er modtaget i dag, Sonja udfylder.
6. Kommende opkrævning af kontingent og rykkerprocedure
Sonja arbejder på sagen.
7. Pr for kommende sæson
Pressemeddelelser udsendt, Herlev Bladet har bragt minimal omtale. Opslag på
netkalendere og som facebookinvitationer. Eftermiddagshold er ikke promoveret.
8. Smutten i Herlev 28. - 29. oktober 2017
Lokaler er godkendt, og invitation udsendt. Tilmeldingsfrist 8. oktober. Andreas er
madmor. Brandvagter? Andre hjælpere? Sidsel ved mere.
9. Arrangere efterårslegestue
Opslag er udsendt, Andreas sørger for natmad. Borddækning kl. 17. René kommer ikke,
men måske Kristine på bas. Sidsel og Susanne kommer heller ikke.
Sonja henter nøgle fredag den 6. oktober og laver kagebageliste til på søndag.
Indkøb: Morten, vi tjekker beholdninger og laver indkøbsseddel i fællesskab.
Alle medbringer efterårsløv og bær til bordpynt.
Andreas spørger Troels om at være lydmand.
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes
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10. Arrangere medlemsaften 16. oktober
Morten har talt med Hanne, der gerne vil stå for det.
Praktisk arbejde: Et banner. Andreas skaffer maling, Susanne skaffer stof og rundstokke.
Husorden, hidsetavler mv. genopfriskes.
Svenske nationalsange og andre sange?
Egon Agerskovs powerpoint? Sonja undersøger.
Kraftige opfordringer til at komme.
Folk medbringer selv forplejning.
11. Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.).
Susanne har prøvet at indkalde til dragtoprydning, tre har sagt ja, tre har sagt nej, fire
har ikke svaret. Det bliver efter nytår, eventuelt med anden oprydning.
Osram har taget mod vores tilbud, vi ser, om der sker noget.
Bestyrelsen minus Andreas kommer til sæsonstart for børn og baldans.
12. Regions- og landsarbejdet
Forespørgsel om Tivoli 9. september 2018. For os er der ingen forskel, om det bliver forår
eller efterår. Morten melder tilbage til Leif.
Landsforeningen har holdt frivilligdag, Sonja orienterede om arbejdsgrupper, Trin og
Toner samt Nordlek.
Vi siger ja til 350 julekalendere, dvs. 50 mere end sidste år.
Sonja arbejder på at opdatere mailadresser til landsforeningen.
13. Månedens legestue
Vores egen 7. oktober.
14. Næste nyhedsbrev.
Legestue, medlemsaften, opkrævning, børn og baldans, Smutten, julekalendersalg.
15. Kommende mærkedage
Lise 18. november 80 år, Naja 20. november 10 år, Asger 25. december 10 år.
16. Næste møder
18. oktober 2017 kl. 19 på Trommen, Nordrupvej 12, 2700 Brønshøj.
17. Eventuelt
To kvadriller børn og voksne deltager i opvisning 4. oktober kl. 14, træning 1. oktober
16.15 - 17.45. Morten afklarer endeligt omkring pris.
Bestyrelseskursus 16. november kl. 19 -22, Sonja tilmelder Morten, Andreas og Sonja.
Slut kl. 21.50.
Sonja
21.9.2017
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