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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde i/ved Magasinet søndag den 11. marts 2018 kl. 11.00 
Deltagere:  Sonja, Andreas og Susanne (ref.) Annette kom 12.45 og deltog i punkterne: 5, 6, 9, 

11, 12, 14, 15 og 17. 

Afbud:  Morten og Sidsel (flyttet til Jylland) 

1. Valg af referent 

Susanne. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 18. februar 2018 

Kraftig opfordring til at man læser referatet. Bl.a. i forhold til næste møde. Dagsorden skal 

udsendes 1 uge før. 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister 

Forrygende Forårsfest med jubilæum. Dejligt med fuld kvartet! og 84 deltagere alt i alt. 

Heraf 32 gratister. 

Dragtdagen gik så fint. En meget effektiv dag, hvor alle damedragter blev gennemgået og 

samlet i dragtposer. Vi mødes igen 14. maj og tager endnu et tag. Stor tak til Ilse, Helle, 

Gudrun, Lena, Turid, Nina, Sonja og Susanne. 

5. B og U-nyt 

Alle på det store hold er meldt til Smutten i Tivoli 9/9-18. Andreas finder mailadresser og 

videresender mail i den forbindelse til børnene. Husk at medbringe madpakker til lørdag. 

Det skal huskes altid at give besked til Sonja hver gang, der foregår noget med børnene. 

Stævne i Tølløse sidste weekend i maj: Tilmeldinger indsamles i dag. Kun det store hold 

deltager. Træning 1-1½ time en mandag i maj måned, eventuelt 14/5. Annette undersøger 

med Jørgen. Stævnet starter fredag, men vi vil komme lørdag og blive der til søndag. Hvis 

nogen vil starte fredag, er de velkomne til det, men det vil være på egen hånd.  

18/3 vil Ilse og Turid komme og være behjælpelige med at finde dragter – både til opvisnin-

gen og stævnet. 

Andreas har ikke haft kontakt med Bjørk endnu, så dette er ikke afklaret. Vi sørger for 

kontakt inden næste sæsonstart. 

Maj-Brits datter Jasmin på fire år (og måske hendes søn?) vil også være en mulighed. 

Annette er ved at kigge på datoer til børnehold næste år. 

6. Småt nyt 

Susanne Jensen fra Herlev har vundet i forbindelse med julekalenderne. Det er ikke 

umiddelbart én, vi kender. Det kunne være sjovt at kontakte hende… 

Peter Bodin har foreslået at vi opretter et Google-drev til opbevaring af fx billeder og andre 

ting, som det kan være praktisk, at alle i foreningen har adgang til. Vi har drøftet dette og 

vil vende tilbage til punktet igen, når vi er fuldtallige. 

Foreningshuset i Hjortespring. Møde 3. april, hvor de faste tider skal fordeles. Vi deltager 

ikke, da Sonja ikke kan den dag, og vi ikke vil være faste brugere.  

7. Regions- og landsarbejdet, herunder årsmødet 21. april 

Der er åbnet for tilmelding til årsmødet 21. april i Odense. Sonja tilmelder Andreas og Sonja 

senest 24. marts både til mødet og til regionens fælles bustransport. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Elektronisk Trin og Toner kom 1. marts. Heri er dagsorden fremlagt. Konsekvensrettelserne 

stemmer vi for. Nordals foreslår igen en måned mere til indrapportering af medlemmer. Det 

stemmer vi for, hvis Nordals i år deltager og fremlægger forslaget.  

Der foreslås kontingentstigning med 10 kr. pr. voksenmedlem. Det kan påvirke os, så vi 

måske ikke længere kan holde vores støttekontingent i ro.  

Der mangler to til tre kandidater til Styrelsen. 

Trin & Toner nævner en kommende pulje til idrætsforeninger, som vil kunne søge penge til 

idrætsmateriel, særlige indsatser for at få flere medlemmer, har lyst til at nå en ny 

målgruppe eller afprøve et nyt idrætsinitiativ. Vi afventer, om der er nyt på Årsmødet. Evt. 

vil vi kunne søge til vores ældreinitativ. 

8. Månedens legestue  

23. marts: F'ernes legestue. 

14. april: Vores egen opvisningslegestue. 

9. Næste nyhedsbrev 

Skal gælde frem til 8. april, hvor vi har næste bestyrelsesmøde. OBS Der er fortsat dans 

efter Generalforsamlingen, Dragter til Opvisningslegestue, Børnestævne, Dragtdag,  

10. Kommende mærkedage 

Ingrid fylder 70 år d. 20. maj. Vi vil spørge Jan og Birte om de vil medbringe en buket til kr. 

100 på vegne af foreningen, hvis ikke nogen fra bestyrelsen kan køre forbi.  

Arne og Kirstens flidspræmier skal afleveres. Måske de kommer til opvisningslegestuen. 

Ellers kan vi evt. spørge Jan og Birte om hjælp. 

Susanne tager Ejlers flidspræmie med sig. Der er større sandsynlighed for at kunne aflevere 

den i øl-sammenhæng.  

Af øvrige mærkedage har vi Kim Danø 12. april (Susanne) samt Mille 8. juni (Andreas?) og 

Petra 19. juni (Andreas?). 

11. Herlev Festuge 27. august til 2. september 2018 

Lørdag d. 1. september. Sonja tilmelder os med samme koncept inklusive quiz. 

12. Sommeraktiviteter for børn 

Der har været inviteret til forhåndsmøde, som vi ikke deltog i. Sonja melder os til uge 30. 

Ilse vil gerne deltage, hvis adspurgt direkte. Rene er klar som spillemand. Vi får et tilskud – 

hvis gennemført – på kr. 10.000. Vi skal dokumentere for 3.000 kr. 

En tur til Frilandsmuseet er lidt for langt. Dragter kunne måske indgå? 

13. Generalforsamling 7. maj 2018 

Kim vil gerne være ordstyrer. Vil Turid være referent? 

Sarah vil gerne stille op (Sidsels plads – for 1 år). 

Andreas vil gerne stille op som suppleant. 

Hanne har svaret nej tak.  

Efter 15/3 ved vi, hvilke forslag der er kommet. Dagsorden laver vi på næste 

bestyrelsesmøde, og Sonja sender ud straks herefter – dog min. 14 dage før. 

Beretningen skal formanden enten huske at skrive eller uddelegere. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Når man vælges til suppleant, forventes man at kunne indtræde i bestyrelsesarbejdet på den 

vakante post. Man er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne, men forventes først 

som deltager, når der kommer en vakant post. Suppleanten holdes løbende orienteret om 

bestyrelsesarbejdet i form af indkaldelser og referater. Suppleanten forventes ikke at dække 

ved bestyrelsesmedlemmers enkeltstående sygedage.  

14. Arrangere opvisningslegestue 14. april 2018 

Sonjas udsendte udkast til indbydelsen er fin. Vi vil opfordre Peter Bodin til at optage 

opvisningen. Dette forudsætter, at folk bliver adviseret og kan sige fra.  

Vi vil opfordre til, at der i forbindelse med opvisningen tages billeder af dragterne, så vi 

løbende kan samle overblik over dragtsamlingen. 

Der er oprettet en FaceBook begivenhed, som vi opfordrer til at invitere venner til. 

Der er 4 eller 5 andre foreninger, der har legestue samme dato. Annette foreslår at vi 

allerede nu sender ud til foreningerne, hvilke datoer vi har arrangementer næste år, så de 

kan overveje at tage det med i deres planlægning hvis muligt + til Ole Larsen fra Regionen 

til aktivitetskalenderen.  

Vi skal have sat en kagebageliste op. 

15. Økonomi 

a. Status 

Overskud er lige nu på kr. 1.734,11 kr., men der skal betales løn for marts. Vi mangler 

kontingent fra en familie og et gammelt udestående, ligesom martstilskud fra kommun-

en ikke er bogført. Vi forventer at slutte med et lille underskud, men er ikke bekymrede! 

b. Lønforhandling 

Vi fastholder aftenskoletakster til alm. undervisning/musik og 200 kr. i timen til fester. 

Børnehold 1 er til diskussion: Der er reelt kun 3 børn. Det er synd at lukke ned, og bør-

neholdene går op med bl.a. støttemedlemmer, så vi kan godt forsvare at fortsætte og 

afvente fremmødet næste sæson. 

c. Budget for 2018-19, herunder kontingent 

Landsforeningen varsler kontingentstigning. Vi har sidste år hævet voksenkontingentet, 

men støttekontingentet har været i ro og bør sættes lidt op. Vores støttekontingent 

rammer skævt, da det indeholder landsforeningskontingent. Derfor får foreningen p.t. 

kun 80 støttekroner fra voksne men 210 fra børn. Bestyrelsen foreslår at opkræve 

landskontingent + 100 uanset barn eller voksen. Hvis man er medlem af landsforeningen 

gennem en anden forening, skal man ikke også betale hos os. 

Graduering for studerende er gennemført på voksenholdet, men ikke på baldanseholdet. 

Sonja har overvejet modeller for mere ensartet opkrævning, men der er så få berørte, at 

vi ikke sætter noget større i værk nu.  

Kun én studerende valgte at betale i rater a 49 kr. Opkrævningsmåden er bestyrelsens 

beslutning, så bestyrelsen skriver fremover fx det fulde beløb, hvad det svarer til per 

måned og at man – som sædvanlig –kan aftale betaling i rater.  

16. Næste møder 

8. april 2018 kl. 11. 

7. maj 2018 kl. 19 (Generalforsamling kl. 20) 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

17. Eventuelt 

Sonja søger børneattest på Andreas. 

Andreas skal huske at gen-undersøge omkring klistermærker med foreningslogo. 

Under Sonjas oprydning, blev der fundet bl.a. 12 jubilæumsølglas, som Søster har spurgt til. 

(Ninna har 8 stk., som Søster er velkommen til at få). Der var også rigtig mange andre glas- 

og stentøjs-ting med logo på. Vi må have overvejet, hvad vi vil med disse. 

Herlev Bladet sendes ikke længere til abonnenter grundet PostNord. Derfor modtager Sonja 

ikke længere bladet, og vi er ekstra afhængige af, at mails fra Herlev Kommune videresend-

es internt i bestyrelsen. 

Denne sæson er 30-års jubilæum for familieholdet samt dermed også Jørgens 30-års 

jubilæum. Ekstra erkendtlighed til opvisningslegestuen! 

Niels og Lise har doneret deres dragter til foreningen. Sarah passer Lises dragt og har lånt 

den på ubestemt tid. 

Anne Danø (nu Tvenstrup Johannesen) har ’udlånt’ sin Lyø-dragt til brug i foreningen. Hvis 

foreningen afvikler dragtsamlingen ønskes dragten retur. 

Mødet afsluttet kl. 14.15. 


