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Referat af bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet søndag den 8. april 2018 kl. 11.00

Til stede: Susanne, Andreas og Sonja.
Ikke til stede: Morten og Sanne.
1.

Valg af referent
Andreas.

2.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3.

Godkendelse af referat fra 11. marts 2018
Godkendt

4.

Regions- og landsarbejdet, herunder årsmødet 21. april –
Vi medbringer Anne-Mettes forslag om at udsende Trin og Toner i pdf eller lignende format
til medlemmerne.
Vi skal på årsmødet opfordre til en snak om The General Data Protection Regulation
(GDPR)- i forhold til opbevaring af persondata, billeder mv.

5.

Økonomi
a.

Regnskab 2017-18
Umiddelbart godkendt. Overordnet billede: generalforsamlingens nedsættelse af
kontingent til studerende, færre medlemmer på mandagsholdet end forventet og
ingen sommerferieaktiviteter gav en nedgang i indtægter, mens uventede opvisninger
og dragtudlejninger kompenserede en del. Ellers er alt andet ved det normale. Lille
underskud på 2.297,26kr.

b.

Budget for 2018-19, herunder kontingentEr tilrettet siden sidste møde med nyeste informationer, lønsatser etc.
Vi foreslår at kontingenter bliver et fast kontingent til HFF + det man skal betale til
Folkedans Danmark (fx 905 kr. HFF Voksen + 170 kr-Folkedans Danmark). Som
sådan forslår vi samme kontingent som sidste år, det bliver bare tydeligere, hvad der
går til FD.

6.

Opbevaring af billeder og andre former for foreningsdata –
Vi spørger ind til regler og praksis ved landsmødet, og Sonja skal i forbindelse med arbejde
måske på kursus i GDPR. Der tages beslutning, når vi har et bedre beslutningsgrundlag.
Alt i fysisk form kan afleveres til Lokalarkivet på Herlev Bibliotek.

7.

Generalforsamling 7. maj 2018
Bestyrelsesmedlemmer: Ken, Lau og Peter har sagt nej til bestyrelsespost. Vi snakker med
Kirsten og Bo, Familien Petersen, Asbjørn Preuss, Niels og Marie-Ange.
Beretninger: skal laves senest 14 dage inden generalforsamlingen, Susanne skriver for
dragtudvalget, Andreas for B&U, Sonja for PR.
Der skal lige snakkes med Morten/Sidsel, om vi har booket lokalet.

8.

Kommende mærkedage
Kim Danø 12. april (Susanne), Ingrid 70 år 20. maj (Morten eller Jan og Birthe?- Blomster),
Mille 8. juni (Andreas) og Petra 19. juni (Andreas).
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes
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9.

Siden sidst og opdatering af huskelister
Træning til opvisning ellers ikke meget.

10.

B og U-nyt
Andreas fortalte lidt om inspiration til næste års B&U program; Tur til Nationalmuseet,
evt. Folkedansens dag, og ”Ungdomshjælpere” til sommerferieaktiviteter.
Andreas lovede at få styr på tilmeldinger til børnestævnet.

11.

Småt nyt
PR-lav har sendt pressemeddelelse til Herlev Bladet om opvisningen.
Sidsel har afleveret nøgle, som Susanne overtager. Lige nu er nøglen hos familien Petersen.

12.

Månedens legestue
Vores opvisningslegestue.

13.

Herlev Festuge 1. september 2018
Vi er tilmeldt fra 10.30-16.30. Vi laver samme koncept som forrige år (Boder med
gammeldags leg + dans af to omgange.) Dog helst med flere deltagere fra HFF.

14.

Sommeraktiviteter for børn 23. - 27. juli 2018
Ny fin omtale af aktiviteterne er blevet oprettet på herlevfolkedans.dk af Sonja.
Vi satser på børnehjælpere fra det store familiehold og frivillige fra foreningen

15.

Opvisningslegestue 14. april 2018.04.
Opvisningslegestuen, er reklameret for, og lokaler er booket og bekræftet.
Andreas står for natmad.
Der er lavet bageliste (Sonja)
Susanne køber ind (øl og vand)
Jørgen har 30års jubilæum, vi køber en flaske Whiskey eller lign (Susanne).
Opdater huskeliste med bordpyntning: Bordene flyttes rundt efter opvisning, så derfor
foreslås det at bruge vaser og blomster som primær oppyntning.
Sonja henter nøgle, vi mødes kl. 16.30 i Magasinet og kl. 17.00 i dansesalen.

16.

Næste nyhedsbrev
Børn til sommerferieaktiviteter, vi skal have aktiveret vores medlemmer til alle de ting
(sommerferieaktiviteter, Herlev festuge, kagebageliste, Tivolitur mv.) Jørgen har jubilæum,
kandidater til bestyrelsen, dansere til Tivolidans. + indkaldelse til generalforsamling
(forklaring på tanker om kontingent se 5.c). Vi siger noget om næste bestyrelsesmøde. Der
er dans i hele april.

17.

Næste møder
7. maj 2018 kl. 19.

18.

Eventuelt
Vi skal have talt (alvorligt) med formanden om mødedatoer, referatlæsning m.v.
Andreas/Sonja
9. april 2018
Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes

