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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde på Trommen, Nordrupvej 12, Brønshøj onsdag den 18. oktober 2017  

Til stede:  Susanne, Andreas, Sidsel, Sonja. 

Afbud:  Morten. 

1. Valg af referent 

Sonja meldte sig frivilligt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Vi skal huske at tale om julekalendere under punkt 9 og foreningshus under punkt 4. 

Ellers godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 20. september 2017 

Godkendt. 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister 

Legestue med 59 betalende gæster fordelt på 53 voksne og 6 børn, derudover fire spille-

mænd, en instruktør og fem gratis børn, i alt 69 personer. Underskuddet på 290 kr. dækkes 

af salg af øl og vand for 630 kr., hvor mindst halvdelen er avance. Der blev brugt tre iste, 

tre juice, 26 øl, 16 vand og 31 sodavand, 

Vi har haft foreningsaften, se punkt 7. 

Asbjørn og Sidsel har været til FOD. 

Opvisning på Røde Kors Hjemmet i Hjortespring den 4. oktober gik fint, selvom Peter 

forstuvede foden og måtte melde fra så Annette selv skulle danse med. 

Sonja har været til foreningshusmøde. Foreningshuset indvies 10. november kl. 15 - 16.30 

med begrænset antal gæster og tilmeldingsfrist. Andreas tjekker om han kan, Sonja vil 

også gerne, Susanne er standby, så vi kan være repræsenteret. 

Yderligere tre børn er mødt op på det lille hold, forhåbentlig melder de sig ind. 

5. Økonominyt – herunder medlemsliste og kontingent til LDF 

20 fra sidste sæson mangler at betale, heraf forventes fire baldansere at være tabt. Sonja 

rykker i henhold til procedure. Tre til seks børn, en studerende og to baldansere er nye. 

Sonja køber danselicenser til alle betalende inden 31. oktober.  

Herlev Kommunes udviklingspulje søger ansøgninger til de tilbageværende 35.000 kr. Vi 

har ikke umiddelbart noget, men det omtalte eftermiddagshold kunne være en mulighed. 

Sonja undersøger. 

2018 er kulturarvsår, så EU har afsat en pose penge til især rejser. 

Saldi: 75.547,43 kr. i banken, 2.024,50 i kassen. 

Ansøgninger og afregninger er sendt til kommunen. 

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

Lissi har udsendt program, instruktører og spillemænd er hyret.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

14 børn og unge fra Herlev er tilmeldt, i alt p.t. 37 børn og unge samt 28 voksne. 13 - 15 

forventes ikke at overnatte.  

Træffet begynder lørdag kl. 10.30 og slutter søndag kl. 10, deltagerne medbringer selv 

frokost til om lørdagen, men vi skal sørge for snacks, saft, kaffe, te, kage, aftensmad og 

morgenmad således: 

Lørdag kl. 12.30 - 13.15:  Saft, kaffe og te i forbindelse med frokost 

Lørdag kl. 15.00 - 15.30:  Saft, kaffe, te og kage. 

Lørdag kl. 18.00 - 19.15: Aftensmad, saft, vand, kaffe og te. 

Lørdag kl. 21.00 - 21.30:  Saft, kaffe, te og kage. 

Søndag kl. 8.00 - 9.00: Morgenmad, kaffe og te. 

Husk gulerødder og agurker til at guffe undervejs samt mælk og sukker til kaffe og te. 

Vi mødes lørdag kl. 8, tager billeder af, hvor ting skal stå og ommøblerer derefter. 

Andreas udarbejder vagtplan med opstart, køkkentjanser, brandvagt og oprydning. Husk at 

vi går tilbage til normaltid, så døgnet har 25 timer. 

Drikkevarer er kaffe, te, vand og saft, alt andet medbringer man selv. Vi kan dog godt 

medbringe en kasse øl og vand til forsyningstropperne. 

7. Evaluere medlemsaften 

Vi var kun 11 deltagere, men det var hyggeligt. Der blev snakket løst og anekdoteagtigt om 

Nordlek, men vi skulle nok have haft mere planlægning og forventningsafstemning.  

Et banner er fabrikeret til almen brug, det er godt med et emne, hvor folk kan være aktive.  

I vinterferien vil Sidsel gerne stå for en nordisk danseaften. Den anden af de to aftener, 

hvor Annette er væk, prøver vi med halvt dans, halvt førstehjælp/hjertestarterkursus. 

Dette tages op på næste møde. 

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

Lund inviterede til julefest, men desværre samme dag som vores julefest, så vi har takket 

nej med en invitation til forårsfest. 

Sidsel har kig på et ungdomsstævne i Sdr. Felding, Smutten skal til Stevns 27. - 28. januar. 

Eftermiddagshold er midlertidigt skrinlagt pga. tidnød. 

Helle har også meldt sig klar til dragtoprydning til januar. 

9. Regions- og landsarbejdet 

350 julekalendere er kommet, Morten og Ninna har taget 100 i kommission, flere sælgere 

efterlyses. Niels og Lise aftager 50, Andreas bringer. Vi har julekalendersalg den 12. 

november, Sidsel taler igen med Morten og Ninna om salg via lokale butikker. 

Regionen har bedt os være værter for årsmødet den 28. januar 2018. Sonja svarer ja, og vi 

finder ud af, om det skal være i foreningshuset, Herlev Skole eller kursuslokalet ved 

Magasinet. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

10. Månedens legestue  

FFF den 3. november 2017 kl. 19.30 i Stengård kirkes multisal. 

11. Næste nyhedsbrev 

Julekalendersalg 12. november, Smutten, husk at betale kontingent, månedens legestue, 

banner, nordlek - hvem er interesserede - samkørsel - sambo, foreningshus, dragtoprydning 

en søndag i januar.  Sonja skriver. 

12. Kommende mærkedage 

Lise 80 år 18. november, Naja 10 år 20. november, Asger 10 år 25. december. 

Sidsel har endnu ikke købt fødselsdagsgaver til Tim og Elina, der blev 10 år i september. 

13. Næste møder 

15. eller 22. november 2017, hvad passer Morten? 

14. Eventuelt 

Sonja har tilmeldt Morten, Andreas og sig selv til bestyrelseskursus 16. november. Andreas 

kan ikke se, at han har fået en bekræftelsesmail, så Sonja undersøger 

Sidsel flytter til Grindsted i foråret 2018. Andreas overtager daglige pligter, gerne med As-

bjørn som føl. Suppleanten træder ind i bestyrelsen, i hvert fald indtil generalforsamlingen. 

Ved næste legestue bør vi prøve at optage kvartetten til bevaring for eftertiden, Andreas 

tjekker muligheder. 

Mødet sluttede kl. 21.30. 

Sonja G. Nielsen 

19.10.2017 


