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Referat fra bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet søndag den 18.november 2018- kl. 11.00 

 

1. Valg af referent. 

Susanne 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Okay 

3. Godkendelse af referat fra 23. september 2018. 

Okay 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister + Forårsfest 

Herlev By Night 28/9. Forrygende! God opbakning. God danselyst. Gode rammer. Det vil vi gerne 

være med til igen. Ærgerligt at der var misforståelser omkring efterfølgende øl/vand, som kun 

Sonja og Andreas endte med at finde. 

Efterårslegestuen 29/9. Ærgerligt at der ikke kom flere. Det gav underskud. Hvis det skal løbe 

rundt skal vi være ca. 100. Vi var 36 voksne og 4 børn. Ingen gæster udefra. 

Gladsaxe Folkemusikfestival 6/10. Børnene var på deres bedste. Vi fik 4000 kr. for at deltage. Et 

rigtig godt arrangement. 

Bulgarsk dans i uge 42: Fantastisk fin aften og dejlig musik fra Anders Bodin og hans kone 

Cecilie. Ca. 10 deltagere fra os selv og ca. lige så mange udefra, hvilket viser en pæn interesse for 

arrangementet. De har geninviteret til maj. Kunne evt. gentages til februar, hvor vi har 2 

medlemsaftener?  

Forsøget med eftermiddagsdans blev desværre ikke til noget grundet få tilmeldinger. Vi forsøger 

igen til foråret. Se pkt. 9. 

FN-byen: Det endte jo lykkeligt. Lavt informationsniveau og meget forvirring. Danserne var gode 

til at få folk med ud at danse. Vi fik opgaven med meget kort varsel. Vi kom med en kvadrille. Vi 

har fået 2500 kr. og får yderligere 1000 kr. fra Landsforeningen. 

Kirsten og Sonja har været til Topmøde for frivillige 2018. Her lærte de bl.a. at kunsten er at 

finde frivillige i medlemsskaren til at påtage sig korte afsluttede opgaver, fremfor at det er 

bestyrelsen, der gør alt. Vi skal have kigget medlemslisten igennem, så vi kan få idé om hvem, vi 

kan spørge om hvad. Fx øl/vand, hvor ingen har meldt sig. Der er høj succesrate i at søge fonde til 

konkrete ting – ikke ’diffuse’ beløb. Brug Legathåndbogen til inspiration. 

Vi kan evt. lave en spørgeskemaundersøgelse til medlemmerne om holdninger til/meninger om fx 

aktivitetsniveau, danseaftener, bestyrelsesarbejdet osv.  Arbejdsgruppe kan evt. nedsættes til 

udarbejdelse af spørgsmål og udtænke, hvad det er vi gerne vil vide noget om. Hertil får vi brug 

for input/deltagelse fra medlemmerne.  
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Forårsfest – evt. flytte dato. Morten er tovholder. Har desværre ikke fået svar fra Morten 

Nitschsky endnu. 

5. Julekalendere 

Julekalendersalget 11/11 blev aflyst. 

Der ligger liste i Magasinet, hvis nogen har fået kalendere i kommission – opdateres løbende. 

Separat pengekasse også muligt med betaling med mobilepay. Kirsten holder styr på antallet. Vi 

har fået 350. De koster 30 kr. Landsforeningen kræver at man mindst modtager 3 stk. pr. 

medlem. Landsforeningen kan ikke klare sig uden indtægter fra salget.  

Overveje i god tid om nogle af de lokale næringsdrivende kan have nogle liggende til salg. 

Overveje om der var en enkelt udenfor bestyrelsen, der kunne have lyst til at stå for alt vedr. 

julekalendersalget. Dette kunne også afprøves i forbindelse med salg af børnelodder. 

Det skal planlægges i løbet af foråret (= i januar/februar), så vi kan være på forkant. 

6. Arrangere julestue og dekorationsaften 

Dekorationsaften 13/12 kl. 19: Ilse vil gerne stå for godteposer. Susanne kontakter Ilse. Ca. 30 

godteposer á 20 kr. Alle der har lyst til at komme, tager gran/kristtjørn/grene osv med. 

Andreas spørger Morten Nitchsky om konferencelokalet er ledigt. Andreas indkøber ler og står 

for at tjekke op på, hvad der er/mangler til produktion af dekorationer. 

Susanne står for 2 liter gløgg og 2-3 ps æbleskiver + tilbehør. 

Kun pianisten får løn denne aften, derfor fastholder vi prisen på 45 kr. Tilmelding og betaling via 

MobilePay. 

Kirsten samler tilmeldinger. 

Sonja retter invitation til og sender ud. 

Tidsplanen fra sidste år passer fint. Ingen Luciaoptog heller i år. Sonja indskriver på køreplanen: 

Hvem står for hvad kl. hvad. 

Gevinster: Kaffe og te fra Sarah, Morten P? Vi efterlyser i næste nyhedsbrev. 

Sidste år havde i alt for mange børnelodder. I år skal vi nøjes med 100 børnelodder (2 kr./stk.) og 

300 voksenlodder (5 kr./stk.). Sonja tjekker op på, hvad vi har. 

Annette sender sanghæfte til Sonja. 

1 bil (Morten+ Sarah) henter dekorationer juletræ og –pynt kl. 17. Vi mødes 17:30. 

Andreas får indkøbt lydudstyr inden, så det kan blive prøvet af denne aften. 
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Juleboller: Andreas/Damhusbageren. 

Efter 5. december (tilmeldingsfrist) skal vi have talt op hvad vi har af øl, vand, kaffekopper, 

paptallerkener osv.  Indkøbsliste sendes til Susanne, som indkøber og medbringer. 

Sonja får formentlig på tirsdag nøgle til bommen.  

7. Ideer og datoer til næste sæson. 

Brainstorm: Få festerne til at fungere, og få folk til at møde op. 

Fokusere på inddragelse af medlemmerne og uddelegere opgaver. 

Annette begynder at kigge på datoer. Svært at undgå at lægge arrangementer, der ramler ind i 

de øvrige foreningers arrangementer. Vi kan tage det op på mødet i Regionen? 

Skulle det overvejes at lave legestuer om fredagen? 

8. Samarbejde med naboforeningerne 

Skal vi indkalde naboforeningerne, så vi kan finde en metode til samarbejde? Vi kan måske lave 

konkrete alliancer. 

Der skal være ro kl. 23:00! når vi har legestue på Den gamle Skole. Vi må overveje at slutte kl. 

22:30, da vi skal have forladt parkeringspladsen kl. 23. 

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

eftermiddag) 

Jørgen vil gerne være med igen. Han får nyt skema snart, så vi kan planlægge ud fra det. Vi 

tænker, at holdet skal køre fra vinterferien og frem til påske (uge 8-13). 

Vivian var eneste, der mødte op. Hun bor i Herlev. Hun kunne måske være med til at være med i 

en forberedelsesgruppe mht., hvordan vi får det bredt ud. Hun har mere netværk end vi har… 

10. Formålsparagraffen og gennemgang af vedtægterne 

Udskydes til et kommende møde. 

11. Økonominyt. 

Sonja har ingen bekymringspunkter. 

Selvom vi ikke fik penge ind for sommerferieaktiviteter, har vi fået nogle opvisninger i stedet. 

Der er fortsat ’de sædvanlige’ manglende kontingentbetalinger.  

Medlemsantal ca. status quo med sidste år.  

Desværre kommer logebrødrene ikke. 
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12. Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 

Morten har ikke hørt tilbage fra Halle efter at have oplyst dem at vi kommer. Morten melder 

tilbage til dem, når folk har tilmeldt sig. Indtil videre: Rene og Jørgen, Turid og Morten. 

13. Regions- og landsarbejdet. 

Indbydelse til SBU 4-5/5 i Ølstykke 

Smutten 26/1. Vi har ikke endnu hørt mere. 

FD Region Hovedstaden afholder medlemsmøde og valg søndag 27. januar 2019 kl. 13,00 – 17.00 

i Løjtegårdsskolens Festsal, Løjtegårdsvej 36, 2770 Kastrup. Arbejdsplan 2019, budget 2020 er 

bl.a. på dagsordenen. Vi skal svare senest 19/1. 

Landsstævne 2019 i Varde. 17/7 er der DM. 

3/2 Regionskonkurrence. 

Kulturnatarbejdsgruppen i Regionen mødes her i Herlev 18/11 kl. 15. 

14. Månedens legestue. 

F’ernes legestue i fredags var godt besøgt. 

December: Vores egen julefest 15/12. 

15. Næste nyhedsbrev. 

Jul og dekorationsdag, Julekalendere, Forårsfesten, Siden sidst. Datoer for sidste dans inden jul 

og efter nytår. Sæt kryds ved dato for Afslutning og generalprøven. 

16. Kommende mærkedage. 

Kurt 75 21/11-18 (Morten kører forbi med en hilsen) 

6/12 Kirsten fra baldans 70  

18/12 Jacob Holm 40 

14/1 Nicolai 20  

18/1 Vagn 80 

11/2 Ejler 70  

12/2 Sarah 30 

18/3 Anne-Mette 50 

31/3 Niels Teglbjærg 60  
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5/4 Arne Møller Hansen 75 

2/7 Pi 50 

2/8 Lena 70 

11/8 Asbjørn 20 

 

Gavebeløb:  

20, 30, 40, 60, 70 og 80 år: 100 kr.  

50 og 75 og 90 år: 150 kr.  

17. Næste møder. 

20/1-19 kl. 11-14. Morten holder ’orlov’ herefter, da hans arbejdsopgaver er blevet ændret. Indtil 

da kører han på laveste blus og sender alt videre.  

18. Eventuelt. 

Sarah: Foto om vinteren er ikke fedt. Så det må blive til foråret. Planlægning skal vi i gang med 

til februar. 

Annette er ansvarlig for i pauserne at give praj, når det er tid til ’oplysninger’.  

Der sker rigtig mange ting i foreningen. Vi bør få lavet en analyse af, om der er opbakning fra 

medlemmerne til at deltage – fx som julekalenderne.  

 


