
Herlev Folkedanserforening 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet onsdag den 13.august 2018- kl. 19.00 

Ved mødet deltog: Sonja, Sarah, Andreas, Annette (dog ikke under pkt.18, 19 og 22-25), samt 

Kirsten. 

Afbud fra Susanne og Morten. 

1. Valg af referent. 

Kirsten blev valgt som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt, men det blev aftalt at nogle af punkterne skal udskydes til specielle ”puljemøder”, 

eller skal tages enkeltvis på fremtidige dagsordener. 

3. Godkendelse af referat fra 28. maj 2018. 

Godkendt. 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister. 

Med ”huskelister” menes ”huskelister til de forskellige arrangementer” – pt.intet til disse. 

Siden sidst har der været opvisning ved ”Stafet for livet” – en hyggelig oplevelse, men 

desværre ikke meget interesse fra publikum da det var meget varmt og scenen var placeret 

meget langt fra hvor folk generelt opholdt sig. 

Sonja og Kirsten deltog i arrangement afholdt af ”Frivillig center og selvhjælp”, der var få 

deltagere i arrangementet, men vi fik et par ting med hjem at tænke over, eks.at de ikke følte 

at vore motto umiddelbart fænger – derfor prøver Sonja nu med ”det er sjovere at være med”, 

medlemskab koster 300 kr. om året hvor sparring kan opnås og mindre lokaler kan lånes i 

deres center. 

Puljemidler er tildelt, kr. 25.000. 

Flotte omtaler/artikler i Herlev Bladet 2 gange. 

5 nye dragter er modtaget fra Spejder Museet. 

5. Samarbejde med skolerne 

Tages på et fremtidigt ”puljemøde”. 

6. Dragtkartotek. 

Dragtudvalget skal bedes om at tage sig af dette, hører ikke til på et Bestyrelsesmøde. 

7. Eftermiddagshold i efteråret fx 6 uger. (Annette og Jørgen kan/kunne torsdag 

eftermiddag) 

Det er besluttet at det bliver onsdage kl.14-15.30, hvor både Annette og Jørgen kan. 

Perioden bliver d. 24/10-29/11. 

Prisen bliver 350 kr. inkl. medlemskab af Herlev Folkedanserforening samt Folkedans 

Danmark. 

Det skal indskrives, at vi værdsætter forhåndstilmelding via mail eller telefon, men at man 

også bare kan møde op. 
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Annoncering via Ældresagen, Facebook, forhåbentlig via artikler i Herlev Bladet, Kommunens 

hjemmeside og via opslag hvor vi kan få dem op – Sonja og Sarah hjælpes ad omkring dette. 

Udfordringen er at skaffe et lokale, hvilket Sonja arbejder på. 

Sarah vil formulere teksterne til de forskellige opslag og indsætte billeder på disse. 

8. Formålsparagraffen og gennemgang af vedtægterne 

Tages på et fremtidigt ”puljemøde”. 

9. Hvad kan vi gøre for at udbrede folkedans i Herlev og i det hele taget?  

Pkt.9 – 11, 13 og 15 tages på et ”puljemøde” evt.med oplæg fra en mindre arbejdsgruppe. 

Et forslag kan være at indgå samarbejde, sammen med resten af regionen, med Go-Card, det 

koster 15.000 kr. 

10. Samarbejde med andre foreninger. Sørge for at legestuer ikke lægges samme dage 

Se pkt.9.  

11. Hvilke erfaringer er gjort? Nye idéer? Hvad er vores styrker? Hvordan får vi dem ’solgt’? 

Hver anden uge? Slå det op som ’dans’ fremfor ’folkedans’? 

Se pkt.9. 

12. Loge-galla 

Andreas er medlem af en loge, som d. 11/5 holder gallafest. Ved denne gallafest er det 

meningen der skal danses bal-danse, hvorfor Andreas har foreslået loge-medlemmerne at 

deltage i bal-danse holdet om søndagen – så vi håber på stort fremmøde der. Dog kan de ikke 

deltage den første undervisningsgang. 

13. Absalon Kirke / Vartov. 

Se pkt.9. 

14. Invitere til sæsonstart 

Sonjas fine oplæg til opslag mv.blev alle godkendt, dog med ønske om at der bliver indsat en 

forklaring på hvorfor pris for deltagelse i børneholdet har en til og fra pris, ligesom 

støttemedlemskab står med en til og fra pris. 

Sonja udsender, med appel om at alle hjælper med at få opslagene hængt op. 

15. Udsende pr-materiale 

Se pkt.9. 

16. Deltage i Herlev Festuge 

Alle der har lovet at hjælpe, mødes ved skolen på Ederlandsvej kl. 9 d.1/9, hvor der pakkes, 

de der har biler og trailere til rådighed må meget gerne medbringe disse. 

Aktiviteter er: Dåsekast, Hesteskokast, Sækkevæddeløb, Ringridning, Klodsleg. 

Der investeres i nogle små præmier i form af chokolademønter mv., ligesom Sarah og Sonja 

får lavet et ”bevis med billeder og tilbud om en gratis undervisningsgang på børnehold”, hvis 

de når det, ellers melder de ud hvis andre må hjælpe med opgaven. 

En quiz er også en god ide. 
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Stor vanddunk medbringes hvis en sådan kan skaffes. 

Se i øvrigt indkøb under eventuelt. 

De 2 gange dans er publikumsdans – gerne med deltagelse af vore egne dansere. 

17. Deltage i Folkedansens Dag 

Der gives ingen speciel opfordring til et fælles arrangement. 

18. Organisering af Magasinet på oprydningsdag. 

Kan evt. slås sammen med registrering af dragter, så det bliver én fælles (hyggelig) dag. 

19. Økonominyt. 

Sonjas fremsendte drift og status er med tak modtaget, ingen havde kommentarer. 

20. Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 

B&U Tivoli d.8-9/9 Sonja har rabatkode for billigere entre. 

21. Regions- og landsarbejdet. 

Regionen har forespurgt om nogle børn fra børneholdet kan danse d. 6/10 – Sonja 

undersøger nærmere hvor og hvad, samt om det bliver til noget. 

22. Månedens legestue. 

Vores egen legestue d. 29/9. 

23. Næste nyhedsbrev. 

Indhold til dette: Sæsonstart, med opfordring om at hænge opslag op, hvilket hæfte der 

undervises efter i denne sæson, lidt om baldans, festuge i Herlev, Herlev by Night (hvis det 

bliver til noget), midler fra foreningspulje. 

24. Kommende mærkedage. 

Intet nyt i forhold til sidste møde, dog skal vi være obs.på evt.nye medlemmer. 

25. Næste møder. 

Søndag d. 23/9 kl.11. 

Sarah vil til mødet d.23/9 forberede en foto-brainstorm. 

De faste punkter, samt foto-brainstorm sættes på dagsordenen, men ikke de punkter vi har 

henlagt til ”puljemøder” – der skal dog være ”en husker” på disse punkter – det drejer sig om 

punkterne: 5, 8, 9, 10, 11, 13 og 15. 

26. Eventuelt. 

Fondsmidler: De modtagne fondsmidler skal nu investeres. Sonja og Sarah mødes i første 

omgang og finder frem til hvad der skal stå på Beach-bannere og Roll-up bannere, samt 

bestiller et par stykker af hver af disse. Andreas køber pavillon og telt i en størrelse som Sonja 

og Sarah vurderer vil være passende. Sarah køber klunke-guirlander, samt ca.10 jonglør-

bolde. Alt det nævnte købes så det er leveret og kan benyttes ved Herlev Festuge. 

Forårslegestue: Annette spørger om forårslegestuen kan flyttes fra d. 23/2-2019 til d.2/3-2019 

– Morten bedes undersøge om vi kan få lokaler d.2/3-2019. Hvis det er muligt, ser ingen noget 

til hinder for at flytte arrangementet. 

Annette vil ved på voksenholdet i den nye sæson gennemgå danse fra Fyn og øerne. 
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Herlev By Night: Foregår d. 29/9. Vi planlægger at deltage og være synlige der hvis vi kan/må 

deltage. Sonja undersøger med kontaktperson om vi må deltage. 

Andreas arrangerer om muligt en aften med ungarsk folkedans d.15/10, hvor der ellers ikke er 

planlagt undervisning.  

Den samlede bestyrelse bør bestræbe sig på at være til stede ved sæsonstart for børnehold 

og baldans søndag d. 16/9 kl.14.40 – 16.15. 

 

Tak for et godt, effektivt og meget hyggeligt møde. 


