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Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet søndag den 23. september 2018- kl. 11.00 

1. Valg af referent. 

Susanne 

2. Godkendelse af dagsorden. 

OK 

3. Godkendelse af referat fra 13. august 2018. 

OK 

4. Arrangere efterårslegestue. 

På lørdag 29/9-18. Vi mødes på Elverhøjen kl. 17. Morten og Susanne i biler. Borddækning fra 

17:30. Troels vil være behjælpelig med at opsætte lydanlæg. Kommer på Elverhøjen kl. 17. 

Morten søger engangsbevilling og medbringer i udskrevet stand. 

Kagebageliste er påbegyndt. Susanne bager også.  

Vi skal have købt øl, sodavand, juice, servietter, engangsservice, småkager og mælk. Sonja 

skriver indkøbsseddel til Susanne, der køber ind samt indleverer pant. Vi satser på at vi 

bliver ca. 100 deltagere. 

Nøgle hentes på Herlev Rådhus torsdag eller fredag af Sonja. 

Sarah og Andreas står for bordpynt. Vaserne skal med. 

Er oprettet som begivenhed på Facebook. Husk at tilmelde dig eventen. Enten som 

interesseret eller som deltager. 

Peter og Nina, Doris og Benny har meldt sig til oprydning. 

Andreas står for natmad. 

Brønshøj og Hørsholm har legestue, men ikke Ølstykke, så der kommer forhåbentlig gæster 

derfra. 

(Efterfølgende oplyses, at Hørsholm i øvrigt har aflyst sin legestue på lørdag, så vi nu kun 

konkurrerer med Brønshøj). 
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5. Arrangere Herlev By Night 

28/9-18 kl. 18:30-19 på Springvandstorvet. Vi skal danse udendørs på fliser. Vi bliver 2 

kvadriller. Vi danser uden dragter. Gerne i foreningsT-shirt. Der er strøm. Har vi anlæg? 

Sonja spørger Henning, om der er mikrofon på stedet. Vi bliver 2 kvadriller. René og Jørgen 

er spillemænd. 

Pavillon, bannere og bord med PR-materiale skal med. Vi spørger mandag aften om hjælp til 

transport heraf. 

Er oprettet som begivenhed på Facebook. Husk at tilmelde dig eventen. Enten som 

interesseret eller som deltager. 

6. Eftermiddagshold i oktober-november 

Onsdag bliver ugedagen. Sonja arbejder på at skaffe lokale. Evt. Ll. Birkholm Sognehus eller 

Vivi’s dans. Venter også på svar fra Herlev Sogn.  

Evt. skal kommunen også yde tilskud til lokale, når de ikke selv kan stille noget til rådighed. 

Sarah arbejder på tekster. 

7. Arrangere medlemsaften i efterårsferien. 

15/10-18. Andreas har aftalt med Nadia fra Dilmana Folk Dance Group Copenhagen, at vi får 

besøg med bulgarsk folkedans. Åbent arrangement. Gratis deltagelse. 

Evt. få Cecilie og Anders Bodin til også at give et nummer eller to. Overveje om der er råd til 

betaling, hvis de kommer. 

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

Invitation fra Halle. 30/4 – 3/5-2019 (uge 18). Vi skal melde tilbage inden udgangen af 

oktober, om vi vil deltage og i hvilken udstrækning. De har plads til 9 overnattende.  

Turid og Morten vil gerne. Asbjørn kan nok ikke. Sonja kan, hvis der lige mangler en enkelt. 

Den skal nævnes i morgen, i nyhedsbrevet, på lørdag til natmad samt søndag til baldans.  

 

Flytning af forårsfest?  

Skal vi finde et andet sted til 2/3 eller skal vi afholde i februar uden Annette? Lokalet er ikke 

ledigt ugen efter. 

Morten taler med skolen, om vi kan være her på Elverhøjen d. 2/3. Om der er borde og stole i 

gymnastiksalen. Evt. om vi alternativt kan være ovenpå. Det vil være nemmest at være her, 

så vi ikke skal transportere ting fra a til b og retur. 

Hvis der ikke er held her på skolen, kontakter Morten Dorthe Kargo, om kommunen har 

noget andet at tilbyde. 
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Idrætskurser 

Gratis kurser for alle. Mange interessante kursus-emner. Tilmelding foregår på kaisport.dk.  

Torsdag 15/11 er der bestyrelses-kursus. Link til kursuslisten lægges på hjemmesiden. 

 

Topmøde for frivillige 3. november 

Der er ikke noget program endnu. Der plejer at være socialt samvær, oplæg, uddeling af 

frivilligpris, frokost m.v. Sonja vil gerne deltage. Andre er også interesserede. 

 

B&U 

Vi talte om, at der skal være økonomisk dækning til indkøb af slik/kiks til arrangementer, 

hvor børnene deltager (Smutten, børnestævne, Tivoli osv.), ligesom det kan overvejes om 

børnenes deltagelse dækkes af foreningen. Det kan være strategisk ift hvilke forening 

børnene tilmelder sig gennem.  

Har Andreas en liste over børnenes allergier og evt. medicinering, når han tager afsted med 

dem? Ja, det er der styr på. 

Når Andreas sender noget ud til børnene, så husk at sende cc til Annette og Sonja, så de er 

orienterede og opdaterede. 

27-28/10-18 er der Smutten igen. 

Jubilæum 

Annette har været interviewet til Herlev Bladet. Vi går og venter på, hvornår det kommer i 

avisen.  

 

9. Siden sidst. 

Alle holdene er startet fint op:  

Vi manglede 2 personer for at være 2 kvadriller på voksenholdet. Hvis alle tilmeldte dukker 

op, vil vi kunne blive 4 kvadriller. 

10 børn på det store hold og 3 på holdet for de små. Vi manglede 2 personer for at være 2 

kvadriller.  

Baldanseholdet: 15 deltagere. Sarah er tovholder fra bestyrelsen for baldanserne og 

annoncerer vores arrangementer, giver oplysninger fra bestyrelsen, sætter opslags-snoren op 

osv.   

Betalingsfrist for medlemskontingent er 8/10-18. 

Husk at lave kaffe til Jørgen om søndagen. 

 

Pause i mødelokalet om mandagen er godt. Blot lokalet bliver efterladt i pæn stand. Beskeder 

fra bestyrelsen og andet kan blive sagt i pausen, når der nu er samling på folket. 
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Evaluering af Herlev Festuge: Fin placering. Dejligt med dansegulv. Supersmart, at danse-

holdene er placeret sammen, så vi kan bakke op og få samsspil. Vores dans må gerne ligge 

lidt senere end i år – gerne ml. 11 og 13. Dog ikke så sent, at vi bliver druknet af anden 

musik. Vores plads var i år blevet begrænset lidt af de andre boder.  

 

Vinder af quizzen, Ole Vølund, har ikke fået sin æske chokolade. Morten kører forbi på vej fra 

dette bestyrelsesmøde.  

10. Økonominyt 

Ansøgning om driftstilskud mv er underskrevet. 

Opdatering af bestyrelsesoplysninger til banken. Husk at påføre dette på årshjulet. 

 

9 medlemmer har indtil videre betalt kontingent. 

 

Indkøb fra foreningspuljen: Telt, pavillon, bord og bannere. Honorarer Herlev festuge og 

Stafet for livet samt Herlev by Night. Pengene skal være brugt inden udgangen af 2018-ish. 

Udestår: plakater. Sarah vender tilbage med udspil til foto herfor. 

Lille anlæg? Andreas kigger på, hvad et evt. vil kunne komme til at koste. Gerne klar til brug 

til Herlev by Night. 

Vi har brugt p.t. ca. 8.500 af de 25.000 kr.  

11. Fotobrainstorm 

Næste møde. 

12. Interne aftaler om fx åbning samt øl og vand 

Det kunne være rart med interne faste aftaler om, hvem der er åbneansvarlig til vores 

træning: Andreas åbner kl. 14 om søndagen.  

Kirsten har fået nøgle, men savner intro til alarmsystem.  

Morten er som udgangspunkt ansvarlig om mandagen. Hvis der er problemer, sørger han for 

SMS-aftale med afløser. 

Øl og vand: 

Uhensigtsmæssigt med nuværende hovsa-løsning. Vi eftersøger øl- og vand-ansvarlig i 

morgen i pausen.  

13. Regions- og landsarbejdet. 

Go-card. Morten vender tilbage til Regionen. 

 

Kulturnat. Regionen har indkaldt til arbejdsgruppe mhp deltagelse i Kulturnatten i 

København 2019. Sonja har meldt tilbage, at hun gerne deltager i arbejdsgruppen. 

 

Formanden for Regionens PR-udvalg har trukket sig.  
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Julekalenderpakning sker første weekend i oktober. Sidst fik vi 350. Det fastholder vi igen i 

år. Vi holder kalendersalgsdag med julefrokost 11/11-18 kl. 11. Afbud fra Kirsten og Susanne.  

 

14 Månedens legestue. 

Vores egen legestue 29/9-18. 

Telefonfabrikken 6/10-18 (Gladsaxe Folkemusikfestival). 

 

15. Næste nyhedsbrev. 

Sonja sender udkast til godkendelse. 

 

16. Kommende mærkedage. 

Ole 70 år 11/10. 22/10 v. Kirsten 

Kurt 75 år 21/11. Det tager vi op på næste møde. 

 

17. Næste møder og udvælgelse af fokuspunkter på disse 

18/11-18 kl. 11-14 og 20/1-19 kl. 11-14. 

 

Samarbejde med skolerne, formål og vedtægter, udbrede folkedans i Herlev, samarbejde med 

andre foreninger, erfaringer, ideer og styrker samt Absalon/Vartov. 

 

18. Eventuelt 

Sonja kontakter Dorthe Kargo om mulighed for at få nøgle til bommen. 

Fit-folkedans. Evt. samarbejde med fitness-klub. Eller idé til arrangement med Frivillig. 

Alternativer til navneklemmerne?  


