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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 18. februar 2018 kl. 12.00 
Til stede: Morten, Andreas, Susanne, Sonja og Annette (punkt 1 - 12) 

Afbud: Sidsel. 

1. Valg af referent 

Andreas Lorenzen 

2. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra 14. januar 2018  

Godkendt. 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister 

17 deltagere til hjertemassagekursus 5. februar. Vi anbefaler medlemmerne at downloade 

112-app’en. Bulgarsk dans blev ikke til noget, men Andreas spørger Nadia om 1,5 times 

undervisning i uge 42  og spørger ind til musik, evt. parret Bodin.  

Vi (Sonja) har været værter for regionens medlemsmøde. Der var lidt praktiske problemer 

med Hjortespring medborgerhus, da lokalet er helt nyt, men mødet blev ellers holdt i god ro 

og orden. Der er blevet givet tilbagemelding til Herlev Kommune. 

Vi har også været værter for regionens gennemgang af Nordlek-danse. 

Smutten: Vi var af sted med syv børn og tre voksne (Sidsel, Andreas og Annette) meget fin 

tur. Vi skal lige stramme op på børneholdet med hensyn til opførsel, når vi er ude, og 

børnene skal have madpakker med. Vi er ikke blevet sat til noget. 

5. Arrangere forårsfest 24. februar 2018, herunder svenskerbesøg og flidspræmier: 

Der kommer 21 svenske gæster, heriblandt vegetar og laktose+gluten-intolerant. Der skal 

snakkes med vores medlemmer om ekstra mad og kage. Susanne laver to ekstra kager. 

Susanne medbringer skilte, hvor man kan se hvad der er i maden.  

Vi beder Asbjørn Preuss hente svenskerne ved Herlev station, han kan eventuelt låne 

Andreas' christianiacykel til bagage. 

Den forholdsvis nye ”Forårsfest-sang” afsynges under maden.  

Sonja henter nøgle til Herlev Gamle skole. 

Andreas laver en lille pakke til Sidsel som tak for tro tjeneste. 

Bestyrelsen mødes kl. 16 30 til opsætning af borde. Susanne står for indkøb, og vi medbrin-

ger pynt fra sidste år til at supplere påskeliljer. Morten, Andreas og Troels mødes kl. 16 i 

foreningslokalet for at pakke biler. 

6. Arrangere opvisningslegestue 14. april 2018 

Der triller tilmeldinger til opvisningen ind, Annette er ved at have styr på det.  

Sonja laver invitation til, børneholdet får nogle til videregivelse senest 11 marts. 

7. B og U-nyt 

Andreas ringer til Bjørg for at præsentere sig selv som ny B&U-repræsentant og invitere til 

forårsfest. Den 9. september er børneholdet tilmeldt Tivoli, tilmeldingsfrist er 1. maj.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

SBUS er 25. - 27. maj, og vi planlægger at deltage. Andreas skriver ud til børneholdet, 

tilmeldingsfrist er 25. marts. Skal de mindste børn med kræver det forældredeltagelse.     

8. Økonominyt 

Der er blevet rykket på restancerne med deadline for betaling 1. marts. 

9. Den kommende bestyrelse og generalforsamlingen 

Lau Lorenzen har umiddelbart sagt nej.  

Andreas genopstiller umiddelbart ikke, men vil gerne være B&U-repræsentant. 

Andreas spørger Ken og Peter Bodin, Morten spørger Hanne Led. 

Vi anbefaler Kim Danø som dirigent til årets generalforsamling. Susanne  taler med Kim. 

10. Småt nyt 

Den 4. marts er der dragtoprydning. Susanne står for dagen. 

11. Regions- og landsarbejdet 

Der kan læses mere i referatet fra regionen, af overskrifter kan nævnes at B&U får et 

øremærket beløb og pr blev opfordret til større aktivitet. 

12. Månedens legestue: 

FFF’s legestue den 23. marts.   

13. Næste nyhedsbrev 

Legestue, dragtdag, opvisningslegestue, og vi fortsætter tre gange efter opvisningslege-

stuen. Sonja skriver. 

14. Kommende mærkedage. 

 David fylder 10 år 29./28. februar, Andreas køber flag. 

 Ingrid fylder 70 20. maj. Sonja tager fat i Jan og Birthe og snakker med dem om gave.  

15. Næste møder 

11. marts 2018 kl. 11 

8. april 2018 kl. 11., dvs. før generalprøven  

7. maj 2018 kl. 19, dvs. før generalforsamlingen. 

16. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

Mødet sluttede kl. 15.15. 

Andreas/sgn 

19. februar 2018 


