Herlev Folkedanserforening

Formand Morten Lyngholm Preuss
Hove Møllevej 4
2765 Smørum
Tlf. 46 76 23 11
formand@herlevfolkedans.dk
www.herlevfolkedans.dk
Cvr-nummer 21 41 89 19

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 14.januar 2018 kl. 17.30
Til stede: Morten, Andreas, Susanne og Sonja. Annette og Sanne deltog i de fleste punkter.
Afbud: Sidsel
1. Valg af referentAndreas Lorenzen.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, rækkefølgen ændres, for at Annette kan deltage på passende punkter.
3. Godkendelse af referat fra 22. november 2017
Godkendt.
4. Siden sidst og opdatering af huskelister
Julefesten, var god, omend der bag linjerne godt kunne have været organiseret bedre, vi
skal lige være lidt skarpere.
Klippeklisterdag, var rimelig velbesøgt, der var lidt problemer med udsendelsen af
tidspunkt, men alt fungerede fint.
5. Lokalebestilling næste sæson
Morten bestiller Herlev Gamle Skole således

Lørdag den 29.9.2018 - kl. 17.00 - 23.00

Lørdag den 15.12.2018 - kl. 17.00 - 23.00

Lørdag den 23.2.2019 - kl. 17.00 - 23.00

Søndag den 31.3.2019 - kl. 14.30 - 18.00

Lørdag den 6.4.2019 - kl. 17.00 - 23.00
Vi kan ikke bestille længere end til kl. 23, men plejer at komme til at trække tiden lidt.
6. Arrangere forårsfest 24. februar 2018, herunder svenskerbesøg og flidspræmier
Vi kører efter sædvanlig skabelon:
Buffet, sang, uddeling af flidspræmier kl. 17 30 - 19.00.
Dans kl. 19.00 - 22.00
Vi opfordrer medlemmerne til at medbringe lidt ekstra mad grundet svenske gæster.
Der indlægges 8-10 min svensk dans, hvis de har lyst til at lave det. Om muligt skitserer
Annette et program for, hvad hun forestiller sig, vi skal danse af danske danse, så Lund
kan tage bestik af det.
Sonja sørger for invitation til foreningen og til Lund, tilmeldingsfrist senest 14. februar.
Flidspræmier:

Mikkel (11 år)

Kirsten

Arne

Gudrun

Ejler

Annette

5 år
25 år
25 år
25 år
25 år
50 år

Diplom + gave til 50 kr.
Diplom + gave til 85 kr.
Diplom + gave til 85 kr.
Diplom + gave til 85 kr.
Diplom + gave til 85 kr.
Diplom + gavekurv.

Susanne står for gaveindkøb, Sonja står for diplomer.
Nærmere detailplanlægning af selve dagen tages senere.
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7. B og U-nyt, herunder Smutten og eventuelle ungdomsarrangementer
Sidsel står for Smutten den 27. - 28. januar, der er p.t. syv børn tilmeldt.
Andreas overtager børnehold, forsøger at være pædagogisk og kontakter Lissi og Sidsel.
Ifølge mail fra Sidsel er der et arrangement i Tivoli i september for børneholdet .
Vi skal tage kontakt til ”de unge” som Frederik, Nikolaj, Asbjørn m.fl. og høre, om der er
et behov for et ungehold i Herlev, eller hvad der er behov for? Morten taler med Asbjørn
om, hvordan vi kan støtte angående ungdomsfolkedans.
8. Sommerferieaktiviteter i Herlev
Vi forsøger igen i uge 30, men går tidligt i gang med tilmelding og udmelding til medlemmer og frivillige. Sonja udvider hjemmesiden med et tema om aktiviteterne.
9. Økonominyt
Andreas mangler at afregne 480 kr. for julekalendersalg. En familie er lidt efter med
betalingen, et medlem har gæld fra sidste år. Sonja tager fat i de pågældende.
Banksaldo er 54.141,98 kr.
10. Arrangere medlemsaftener 5. og 12. februar 2018
Den 5. tager vi Morten Petersen som instruktør en halv aften og en halv aften med noget
andet (sang eller hjertehalløj). Andreas får afklaret med bulgarerne til den 12. februar.
11. Den kommende bestyrelse
Sidsel stopper uden for valgperiode på grund af flytning, Andreas genopstiller muligvis
ikke, Morten genopstiller.
Vi spørger: Ken Ernstsen, Hanne Led, Peter Bodin og Lau Lorenzen, om de kunne tænke
sig at stille op og indtræde i en ny bestyrelse.
12. Småt nyt
Vi har fået julekort fra Halle og Salzburg.
PR vil gerne bruge Annettes 50 års jubilæum i september som del af sæsonstartreklame.
13. Samarbejde med HI Fitness, Herlev Danseklub og evt. andre.
Intet nyt, tages op på næste møde
14. Regions- og landsarbejdet

a. Regionens årsmøde 28. januar 2018 i Herlev
Sonja er til stede og lukker op i Hjortespring Foreningshus og deltager på
regionens årsmøde, Sonja står for/ uddelegerer kagebagning evt. til de lokale
(Søster, Jan og Birthe mv).

Hvad forestiller vi os regionerne skal stå for (gammelt spørgsmål fra region
Hovedstaden):
Løsere struktur, regionen står for større arrangementer, og PR-events, men er ikke
så hårdt knyttet op til foreningerne.

b. Landsforeningens årsmøde 21. april 2018
Andreas og Sonja deltager som repræsentanter for HFF.
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

Herlev Folkedanserforening

Formand Morten Lyngholm Preuss
Hove Møllevej 4
2765 Smørum
Tlf. 46 76 23 11
formand@herlevfolkedans.dk
www.herlevfolkedans.dk
Cvr-nummer 21 41 89 19

15. Månedens legestue:
Bal i Gladsaxe 20. januar, og i februar vores forårsfest samt bal i den medborgerlige.
16. Næste nyhedsbrev:
Forårsfesten med svenskere, vi skal have tilmeldinger til opvisningsholdet til
afslutningslegestuen, kager til den 28., sommerferieaktiviteter, medlemsaftener?
bulgarere, skriv hvis du mener du har jubilæum, oprydning i dragter mv. den 4. marts og
Trin og Toner.
17. Kommende mærkedage:

Thor
er fyldt 10 år 3. januar

Kjeld og Jette kobberbryllup 14. januar

Erling
60 år 5. februar

Turid
50 år 3 februar

David
10 år 29 februar(HEHE)

Kim
50 år 12 april

Ingrid
70 år den 20. maj

Mille
10 år 8. juni

50 kr., Andreas køber gave.
150 - 250 kr., Morten køber gave.
100kr., Susanne køber gave.
150 kr., Morten køber gave.
50 kr. Andreas køber gave.
150 kr. Susanne køber gave.
100 kr. vi ser på dette senere.
50kr, Andreas køber gave.

18. Næste møder
Søndag 18. februar kl. 12.
Søndag 11. marts kl. 11.
19. Eventuelt
Intet til dette punkt.
Mødet sluttede kl. 20.10.
Andreas/sgn
15. januar 2018
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