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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet onsdag den 22.november 2017 kl. 19.00 

Til stede: Annette, Andreas, Sonja og Susanne (ref.). Afbud fra Sidsel – og delvis deltagelse/afbud 

fra Morten (Silkeborg). 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Susanne 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 18. oktober 2017. 

Godkendt 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister. 

Smutten 7-8/10-17: Andreas stod for maden og koordinering af hjælpere. Tom og Lena, 

Ninna, Frederik og Nicolai, Kim og Susanne var køkkenhjælpere. Tak til Sonja for stor 

indsats for at få det sat i stand og få det til at køre. Alt i alt gik det fint. Det kan vi godt 

stå for en anden gang. Næste gang er på Stevns i januar. 

Annette har talt med en, der har forbindelse til kommunalbestyrelsen/borgmesteren 

angående foreningers mulighed for overnatning på skolerne i Herlev. 

Jan Mogensen fra KAI-sport har oplyst til Sonja, at han med den lokale fodboldklub B73 

flere gange om året overnatter i Dybet. Brandmyndighederne skal informeres og 

brandsikkerhed skal overholdes. (KAI-sport har kun korte kurser, der ikke kræver 

overnatning). 

Bestyrelseskursus torsdag i sidste uge: Morten meldte fra, Andreas havde glemt det. 

Sonja deltog og lærte en masse. 

OK opstart på holdene – men noget ustabilt fremmøde. Planlægning/program afhænger 

af, hvornår de nye dukker op. 

Tak for hilsener til Ole. Det varmer!  Annette oplyser, at Kurt (Milles morfar) også er 

indlagt på hospitalet.  

Herlevs nye foreningshus er indviet Mortens aften. Ingen fra bestyrelsen nåede forbi, men 

vi ser frem til at kunne benytte huset. Der er plads til møder med max 50 – og betongulv. 

Julekalendersalg og julefrokost 12/11-17: Hyggeligt! Vi (4 hold) fik solgt 34 kalendere og 

fik dejlig julefrokost, som Andreas havde forberedt. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

5. Arrangere julestue og dekorationsaften 

14/12 er der dekorationsaften kl. 19. Produktion af pynt til bordene. Vi har pynt til 

juletræet. 

Plyndre haver, skaffe gran og andet grønt (Andreas og Sonja), købe ler og lys. 

Gløgg og æbleskiver + pebernødder. Der skal købes 2 l. gløgg (vi har 1 l. stående fra sidste 

år) 2 ps. æbleskiver – alt efter tilmeldingerne. Andreas står for tilmeldingslisten. 

Ilse køber ind til julegodteposer, som pakkes på dekorationsaftenen.  

16/12 er der Julefest for medlemmer kl. 19. Indbydelsen fra sidste år kan genbruges. Dog 

stiger vi prisen fra 40 til 45 kr. 6/12 er tilmeldingsfrist – af hensyn til programmet. Så kan 

vi minde om det mandag d. 4/12. Af foreningens ’egne’ 10 børn kommer 4 ikke, så der er 

kun 6 tilbage – heraf 4 drenge. Derfor planlægger vi ikke Lucia-optog.  

Julelotteri: Har vi lodder? Vi skal have færre børnelodder end sidste år. Andreas har 

julekurven hjemme og køber ind til denne, som er hovedgevinsten i voksenlotteriet. 

Susanne køber ind til børnegaver for 400 kr. 10-12-15 stykker i forskellige prisklasser. 

Sidste år var der 21 børn.  

Juleboller: Det pudser vi Morten på som sidste år, hvor der blev købt 50 stk. til ca. 13 

kr./stk. 

Vi skal tjekke op på juice og ice-tea. Der skal planlægges 3 personer til uddelingen: 

Modtage kupon, uddele godtepose, uddele drikkevare. Samtidig skal der tages hånd om 

indbæring af kaffe/te samt juleboller. 

Sanghæfte står Sonja og Annette for. 

Vi har plastik-træet. Hvis Andreas kan få et gratis juletræ, kan vi overveje at få det. Dog 

så lige være sikre på, at fam. Møller ikke deltager. 

Vi tjekker op på stearinlys og lysmanchetter, kopper og servietter m.v.  

Der må gerne være enkelte gæster med. 

Borddækning fra 17:30. Dørene åbnes 18:30. Annette vil gerne have anlægget sat op. 

6. Ideer og datoer til næste sæson 

Bal i den medborgerlige 18. februar 2018. Vi melder tilbage, at vi gerne vil med på 

plakaten. 

Annette vender tilbage med datoforslag til Efterårslegestue, Julestue, Forårsfest og 

Opvisning. 

Lokale skal søges til disse og også til Generalprøve og Generalforsamling. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Sommeraktiviteter: Nordlek er i uge 28, så uge 30 vil være bedste bud. 

Ungdomsarrangement? Er der nogen af de unge, der har lyst/idéer til noget, vi kan hjælpe 

med at få i gang? For at fastholde dem i foreningen. Også taget i betragtning, at vi ikke 

ved, hvad der sker, når Sidsel flytter. 

Juniorrepræsentant i bestyrelsen? 

7. Økonominyt. 

Nøgletal: Herlev Kommune har sendt pensionisttilskud (30% af kontingent), som Sonja er 

ved at udbetale til pensionisterne. 

Andreas, Sidsel, Aia og Troels mangler at betale et udestående. 

Ansøgning om tilskud til danseundervisning har givet 11.214 kr. til voksenholdet. 

66.821,05 kr. i bankbeholdningen. 

Smutten-regnskabet er afsluttet og pengene er gået ind. 

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

B&U: Andreas kører sæsonen ud på den del, men det vil ikke være fast fremover. Evt. 

Asbjørn som føl. Det behøver ikke nødvendigvis at være et bestyrelsesmedlem. 

Dragtsamling-gennemgangen bliver 4/3-2018. 

9. Medlemsmøder i februar ´18 

Uge 7 (12/2): Folkedansere fra Bulgarien vil gerne komme med en instruktør og musik en 

mandag aften. Andreas skriver til dem. 

Tidligere ½ danseaften ½ sangaften d. 5/2 kunne blive brugt på Livreddende førstehjælp. 

10. Julekalendersalg 

Der er nu 40 kalendere tilbage. Vi tror det er realistisk at få dem solgt.  

Sonja sender til skolelederen samt Dorthe Kargo og Herlev Bladet som en julehilsen, 

ligesom der kan komme evt. rest med i lotterigavepuljen. Sonja sender også en 

julekalender til Lund og minder samtidig om vores invitation til forårsfesten. 

11. Samarbejde med HI Fitness, Herlev Danseklub og evt. andre. 

Sonja var til Frivilligdag. Her talte hun med repr. fra HI Fitness, som har 2000 

medlemmer og mange på venteliste. De tilbyder samarbejde. Folke-fitness? 

På Frivilligdagen deltog også Herlev Danseklub. Dem kunne vi godt også netværke med. 

De har traditionelt overskud af damer, og det er nok primært ældre mennesker, der 

deltager. De kan evt. få invitation til vores opvisning og Herlev Festuge. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

 

12. Regions- og landsarbejdet. 

RG Hovedstaden; Medlemsmøde søndag den 28-01-2018 lokale fra kl. 12,00 – 18.00 

(medlemsmøde kl. 13 - 17 ). Vi har sagt ja til at være værter. 

Vi vil prøve det nye Foreningshus af. Vi skal dække op til kaffe og lave kage. Vi har 

forventning om, at de bliver ca. 45-50 deltagere. Når man bestiller lokalet får man en 

kode, som man kan lukke sig ind med. Sonja undersøger om det er ledigt. Ellers falder vi 

tilbage til at holde det her på skolen. Sonja melder tilbage til Leif. 

13. Månedens legestue. 

Vore egen julefest! 

Alle de andre står på hjemmesiden. 

14. Næste nyhedsbrev. 

Julefest, juledekorationsaften, efterlyse gevinster, Medlemsmøde 12/2, Kagebagning til 

RG-mødet 28/1, status for julekalendersalg. 

15. Kommende mærkedage. 

Lise er fyldt 80. Andreas stod for en flaske vin. 

Naja blev 10 år i forgårs. Børnedans på søndag er aflyst, så det må blive til julefesten. 

Sidsel har købt gaver til Tim og Elina, der blev 10 år i september. De er dog ikke afleveret 

endnu. 

Asger bliver 10 år 25/12. 

Andreas kigger efter 2 10-årsgaver á 50 kr., som skal indkøbes til uddeling til julefesten. 

Andreas kigger efter Dannebrogs-bordflag.  

Vi talte om mulighed for at købe klistermærker med metaltryklogo på gennemsigtig 

baggrund. De var forholdsvist billige og en mulighed for brug til fremtidige flidspræmier. 

16. Næste møder. 

Søndag 14. januar 2018 mødes 11:00 Præ-børnedans/baldans. Vi afventer fuld deltagelse 

før yderligere møder planlægges. 

17. Eventuelt.  

Annette havde første undervisning d. 16/9-68 på 2 børnehold. 

Husk at vi på næste møde skal have styr på flidspræmier til forårsfesten. 


