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Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet mandag den 28. maj 2018 kl. 19.00
Tilstede: Sarah, Andreas, Morten, Kirsten, Sonja og Susanne
Dagsorden
1.
Valg af referent
Susanne
2.
Ja.

Godkendelse af dagsorden

3.
Ja.

Godkendelse af referat fra 8. april 2018

4.
Konstituering af bestyrelsen
Formand og kasserer er valgt på forhånd. Sekretær: Susanne. Næstformand: Kirsten. Sarah:
Bestyrelsesmedlem. Suppleant: Andreas.
5.
Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden, årshjul, visioner og politikker
Til pkt 3 i Forretningsorden for bestyrelse præciseres, at suppleant og instruktør ikke har stemmeret.
Årshjul: ingen ændringer.
Visioner: ingen ændringer.
Politikker: Gaver ved mærkedage: Ingen ændringer.
6.
Siden sidst og opdatering af huskelister
Generalprøve 8/4, Opvisning 14/4, Årsmøde 21/4,
Generalforsamling 7/5, Der var gået lidt galt med lokale til generalforsamlingen, som rykkede op i
kantinen. Det gik fint. Kim får referat til underskrift i dag. Han skriver til Sonja, når han har
underskrevet. Morten får det underskrevne referat hjem til protokollen.
Oprydning i dragter 14/5: Drenge- og herredragter blev gennemgået og delene hængt op i
størrelsesorden. Det udestår stadig at udtænke et system, der sikrer, at dele bliver returneret på
samme plads samt sikre registrering af udlån og returnering.
B&U-stævne i Tølløse 26-27/5 med 6 børn (8 med hjem). Gik rigtig godt! Stor udvikling på vores børn
sammenlignet med for et år siden.
Huskelister: Sonja printer huskelister, så vi har dem liggende i fysisk form.
7.

Nyt fra lavene, herunder B og U

B&U: Ingen af børnene kan deltage om en uge til Stafetten. Børnedans i Tivoli 8-9. september.
Invitation til a la SBUS (Sjællandske Børne og Ungdoms Stævne) i Region Midtjylland på Sdr.
Felding Skole 10-11. november. Tror det ligger for langt væk for de små. Men måske er det noget for
vores ældste. Alder er 13-25 år. Andreas er tovholder herpå. http://www.sdr-feldingfolkedans.dk/?B%C3%B8rnest%C3%A6vne_2018.
I støbeskeen til september lave noget med forældrene ud til Frilandsmuseet i dragt, få forældrene i
dragter også og spise frokost sammen.
Børneattester: Andreas, Annette og Jørgen har børneattester. Lejlighedsvist medhjælpende forældre
er der ikke krav til.
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Dragt: Oprydning i dragter 14/5: Drenge- og herredragter blev gennemgået og delene hængt op i
størrelsesorden. Det udestår stadig at udtænke et system, der sikrer, at dele bliver returneret på
samme plads samt sikre registrering af udlån.
PR: Hjemmesiden er opdateret. Herlige Herlev og Folkedans Danmark bliver snarest oplyst om
datoer m.v.
Annettes jubilæum til september samt børneholdets 30-års-jubilæum bør beskrives i Herlevbladet
samt i Trin og Toner. Sonja tager kontakt til Herlevbladet.
Internationalt: Hubertus skriver ofte til Morten, så kontakten holdes frisk. Morten har prøvet at
skrive til Waliserne, men de svarer aldrig. Også af og til et lille pip til/fra vores østrigske venner i
Salzburg. Hollænderne og belgierne har vi ikke haft kontakt med længe.
8.
Persondataforordningen
Landsforeningen har udsendt udkast, som i det store og hele blot skal rettes til. Og så er vi i gang,
sådan som Datatilsynet kræver.
Sonja retter direkte i dokumentet: Privatlivspolitik for Andeby Folkedansere.
Jubilæumsår kan måske være lidt problematisk? Vi har det stående for at kunne give flidspræmie.
Vi skal aktivt på tilmeldingsblanketten spørge om lov til at gemme oplysningerne x år efter ophør i
foreningen.
Fortegnelse over behandlingsaktiviteter (forslag til artikel 30 fortegnelse) tilrettes af Sonja direkte i
dokumentet.
9.
Økonomi, herunder foreningspuljen https://www.dif.dk/da/forening/stoette
27.965,46 på banksaldoen p.t. Skyldig løn for 2 x 1½ times træning til B&U-stævnet.
DIFs Foreningspulje: Vi kan søge op til 25.000 i den ’lille’ pulje. Ansøgning til puljen om bidrag til prmateriale, bannere, skilte. Fx til brug ved Stafet for livet og Herlev festuge o.lign. Beachflag koster
900-1000 kr. Roll-up-banner inkl. tryk koster 535 kr. for 60 x 200 cm. Søge til T-shirts, flyers,
telt/pavillon samt lønninger. Man kan få bevilling éen gang om året. De behandler løbende og man
har svar inden for 4 uger. Regnskab for det brugte skal kunne fremlægges hvis adspurgt.
Ansøgningen sendes via en formular, hvor man skal oplyse beløbsstørrelse, cvr-nummer,
kontaktperson osv. i de dertil indrettede felter.
Derudover er der to fritekstfelter, og Sonja laver udkast til godkendelse i bestyrelsen inden
indsendelsen.
10.

Samarbejde mellem foreninger og skole https://www.herlev.dk/borger/dagtilbud-og-skole/nyskole-i-herlev/skolen-og-omverdenen/den-abne-skole
Formaliseret aftale med specifik skole om tilbud til specifikke årgange et sammenhængende forløb
min. 4 x 1½ timer. Skolen betaler 200 kr. i timen for forberedelse, forløb og evaluering.
Spændende projekt! Vi handler ikke på dette nu, men vil tage det op i det kommende år (pkt. 15).
11. Stafet for livet 9. juni 2018 https://www.stafetforlivet.dk/stafet/herlev
Ingen af vores egne børn kan deltage. Morten Petersen vil gerne være instruktør. 13:30-14 har
Morten og Rene aftalt. Nuttethedsfaktor evt. fra Karsten og Mettes børn. Morten laver legestuedans
uden at invitere publikum med på dansegulvet. Der bliver ingen træning forinden. Vi vil gerne have
nogen med i dragter og nogen i foreningens T-shirts. Dette er frivilligt.
Vi har brug for min. 1 kvadrille – helst 2. Andreas ringer rundt.
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Vi opfordrer Rene til at finde endnu en spillemand – selvom det koster 400 kr. ekstra. (Sonja)
Sonja slår det op på Facebook: Gratis legestue!
Sonja har givet besked til Stafet for livet om dansetidspunkt.
12.

Sommeraktiviteter for børn 23.- 27. juli 2018 https://www.herlev.dk/borger/kultur-idraet-ogfritid/bornekultur-1
Det er nu slået op. Bliver sat til salg fra 7/6. Vi er de eneste, der har et tilbud i uge 30.
Tilsagn til at give et nap med fra Tom og Lena, Sonja, Andreas, Helle, Senta og Silje, Kirsten og
Susanne. Fam. Asger/Sune vil gerne, hvis de ikke er taget på ferie.
Ca. 1/7 får vi endelig besked om forløbet gennemføres eller ej. Minimum 10 tilmeldte for at
gennemføre.
13.

Herlev Festuge 1. september 2018 https://www.herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/herlevfestuge/om-herlev-festuge
Vi er tilmeldt. Sonja sender tilrettet tekst til Karen. Vi har dansetider 10:30-11 og 12-12:30.
14. Regions- og landsarbejdet
Regionen: 2. september Folkedansens dag på Frilandsmuseet..
Landsarbejdet: Bidrag gerne med at skrive til Trin og Toner. Der er 2 vakante stillinger i
landsbestyrelsen, så input er yderst velkomne.
15. Særlige emner og opgaver i det kommende bestyrelsesår
Samarbejde med skolerne (pkt. 10)
Dragtkartotek.
Eftermiddagshold i efteråret fx 6 uger. (Annette og Jørgen kan/kunne torsdag eftermiddag). Sonja har
rykket for svar fra FOF Herlev om lån af lokaler.
Formålsparagraffen og gennemgang af vedtægterne.
Hvad kan vi gøre for at udbrede folkedans i Herlev og i det hele taget? Samarbejde med andre
foreninger. Sørge for at legestuer ikke lægges samme dage. Hvilke erfaringer er gjort? Nye idéer?
Hvad er vores styrker? Hvordan få dem ’solgt’? Hver anden uge? Slå det op som ’dans’ fremfor
’folkedans’?
Loge-galla (Andreas)
Absalon Kirke / Vartov.
Organisering af Magasinet på oprydningsdag.
Formanden sørger for at disse punkter tages med på div. dagsordener hen over året.
16. Kommende mærkedage
Ingrid 70 år 20. maj – hun får en hilsen fra Morten søndag eftermiddag (en plante til 100 kr.).
Mille 10 år 8. juni (Andreas) og Petra 10 år 19. juni (Andreas),
Ole 70 år 11. oktober (Susanne står for noget for 100 kr.)
Kirsten K 70 år 6. december, Jacob 40 år 18. december venter vi med at tage stilling til.
17. Månedens legestuer
Stafet for livet 9. juni. Sommerdans i Fælledparken onsdag 27. juni 19-22.
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18. Næste nyhedsbrev
Kryds i kalender-dagene, opstartsdato, månedens legestuer, Stafet for livet,
Generalforsamlingsreferat, Herlev festuge, konstituering af bestyrelsen, fokusområder,
sommerferieaktiviteter, link til årshjul, forretningsorden, visioner og politikker,
Persondataforordningen.
19. Næste møder
Mandag d. 13/8 kl. 19:00 og søndag d. 23/9 kl. 11:00.
20. Eventuelt
Sarah vil gerne samle dem, der ønsker at blive fotograferet, og tage foto af dans. Til brug for
Facebook, flyers, opslag hjemmesiden osv.
Sonja har set en artikel i et dameblad om Dukkemor Lene Byfoged, der har en samling af dukker i
dragter. Hun bor i Herlev. Vil du besøge hende, spørg Sonja om nærmere info.
Spejdermuseet på Holmen har tre flyttekasser stående med folkedragter, som de gerne vil forære os.
Måske kan Turid og Susanne tage derud sammen?
Hvorfor starter vi først alm. danseaftener kl. 20? Hvis vi skulle starte tidligere skulle vi finde ny
spillemand.
Mødet sluttede 22.15.
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