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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet søndag den 20. januar 2019 kl. 11.00 – 14.00 

Til stede: Sonja, Kirsten, Annette, Andreas, Sarah og Susanne.  

Afbud: Morten. 

1. Valg af referent. 

Susanne 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Okay. 

3. Godkendelse af referat fra 18. november 2018. 

Ingen kommentarer. 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister. 

Julefest og forberedelsesaften til denne. To hyggelige og velgennemførte arrangementer. Lidt lavt 

deltagerantal til dekorationsaften/hyggeaften. Gavelotteri kørte rigtig fint. Passende antal lodder: 200 

til børn og 400 til voksne. Der var i alt 54 betalende og seks gratister fordelt på to æresmedlemmer, 

tre spillemænd og en instruktør. Der var 43 tilmeldte voksne og 17 børn (med slikposer, som Ilse 

havde stået for).  

Til huskelisten: Når vi skal på Gl. skole, skal nyindkøbt forlænger-/fordelerdåse med, da der er 

problemer med 3-stik/2-stik. 

Lille lydanlæg blev afprøvet. Fungerede superfint. Annette opdagede det slet ikke :o). Der er 2 

akustiske indgange m.v. Vi bliver fri for de store tunge højttalere. 

Medlemstal er af Sonja indberettet til Landsforening og DIF/DGI. Sidste år 31 aktive - nu 32. Sidste år 

27 støttemedlemmer - i år 30. Baldanse 14 faldet til 13 (hertil 6, der danser ’dobbelt’). Børn 14 sidste 

år og 12 i år. Vi har 7 æresmedlemmer.  

Vi har endelig fået nøgle til bommen, så vi kan få biler ned i gården ved behov. Nøglen bor fast i 

foreningslokalet. Bommen må ikke efterlades åben, da vi kan risikere at nogen kører ind og kan blive 

låst inde… 

Vores dragt her været i Japan med succes og er ankommet til landet. Der er problemer med 

told/moms. Der arbejdes på sagen for at få den frigivet.  

Ken og Linda har ’indfanget’ et nyt medlem til børneholdet. 

5. Økonominyt. 

Konto 1110 Debattilskud retur? Vi får forlods tilskud til et debatskabende arrangement, men da vi ikke 

afholder et sådant, returneres dette tilskud.  

Julekalendersalg: Vi har fået solgt alle 350! 

Tro- og loveerklæring fra DIF: Vi har brugt en del af de 25.000. Vi skal nok få brugt det hele, så vi ikke 

skal betale noget tilbage. Det får Sonja styr på i løbet af denne uge. 

I øjeblikket har vi et overskud på 16.000. Heraf skal der betales løn i jan, februar og marts. 

Alle har betalt kontingent. Flot!  

Tilskud for 1000 kr. for FN-dans udestår, ligesom depositum 1000 kr. for udlånt dragt skal returneres. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

6. Indbydelse fra Herlev Kommune til d. 25.januar, hjertestarter kursus og information om 

alarm 

25. januar er der i foreningshuset i Hjortespring hjertestarterkursus og i forlængelse heraf også 

undervisning i alarmsystemet. Sonja har styr på alarmsystemet, så vi deltager ikke. 

7. Undervisning d. 4. og d.11.februar – aktiviteter? Annette er til disposition d. 4.februar. 

Vi kører normal dans d. 4. februar. 

Der er forslag om brætspilsaften d. 11/2: Vi vil forespørge/uddelegere til Elisabeth, Marie-Ange og  

Nina Bodin. Sonja er tovholder. 

8. Forårslegestue skal den flyttes til d. 2.marts? 

Det er uafklaret om der bygges om på Elverhøjen skole (Herlev Byskole afdeling Elv på Ederlands-

vej). Vi har ikke fået besked – måske fordi Morten Nitschsky er ophørt i sin stilling og ingen (?) har 

overtaget ansvarsområdet. Det er for sent at lave om på nu.  

Oprindelig dato 23/2 fastholdes – og det foregår Gl. Skole. 

Flidspræmier:  

3 x 5 år: David (11 år), Kirsten og Bo. 50 kr. 

2 x 10 år: Agnes (18 år) og Erling. 75 kr. 

1 x 25 år: Morten L. P. 85 kr. 

1 x 30 år: Rene. 90 kr.  

1 x 40 år: Turid. 95 kr. 

3 x 50 år: Sonja, Niels og Lise. 100 kr. 

Sonja laver diplomer. Sarah sørger for gaver til de voksne. Susanne sørger for gaver til 2 børn. 

Sonja sender indbydelse ud - også til svenskerne. Folk medbringer service og ret til fælles-

buffetbordet. Vi sørger for brød, smør, fedt mv. Susanne får en indkøbsseddel og står for indkøb. 

Måske vil Thomas Danø spille et nummer? Andre underholdende indslag? Lege og quizzer? Andreas 

er tovholder/toastmaster.  

Andre datoer for næste sæson: Sonja taler med vores ’konkurrerende’ foreninger på regionsmødet, 

hvornår deres legestuer planlægges, så vi kan forsøge at koordinere. Evt. kan kl. 14-17:30 være et 

alternativt forslag. Så kan man nå til en anden senere legestue.  

Efterårslegestue: 21. eller 28. september. Afklares på/efter årsmødet. Vi debatterer om det kan være 

formiddags-/eftermiddagslegestue. 

Julefest: 21. december kan musikken. Sarah og Andreas kan ikke. 14. dec. er flere børn til andre 

aktiviteter. 

Forårsfest: 22. februar 2020. (Fastelavn 29/2) 

Afslutning: 25/4-2020 vil Annette og musikken helst. Evt. 28/3; afgøres på/efter årsmødet. Vi 

debatterer om det kan være formiddags-/eftermiddagslegestue. 

Generalforsamling 4/5-2020. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

9. Samarbejde med skolerne: Ørestadskole i uge 4. Sommerferieaktiviteter 2019 møde 

31.01.2019. Plan for hvornår vi tager evt. deltagelse i ”åben skole” op. 

Ørestadskolen: Vi meldte ikke ind på opgaven, så vi ved ikke noget om arrangementet. 

Sommerferieaktiviteter: Mødet 31/1 deltager vi ikke i. Alt i kommunen er lukket i uge 30, så 

forældrene er tvunget til at holde ferie. Skal vi forsøge igen blot i en anden uge? Gratis reklame, 

uanset at det ikke blev til noget. Vi har kun 8 børn, så vi er nødt til at gøre noget! Stævne i uge 29. Vi 

går efter uge 28. 

Åben skole: Vi kunne prøve hos Troels/Lindehøjskolen samt Senta om at være med i et udvalg 

herom. Andreas er tovholder. 

10. Forårshold i 6 uger. (Annette og Jørgen kan formentlig onsdag eftermiddag). 

Jørgen og Rene kan ikke, men Bent Loose vil gerne stå for musikken onsdag eftermiddag. Sonja 

kontakter Vivis Dans for lokaleaftale. Vi vil inddrage Vivian til planlægningen. Deltagere medbringer 

selv kaffe, kage og godt humør. Start 20/2 og 6 uger frem – t.o.m. 27/3. Sonja er tovholder på det 

hele. 

Kommunen kunne finde et kælderlokale i Hjortespringhallen, så derfor søger vi ikke lokale/betaling. 

Målgruppe: Voksne. Evt. samarbejde med Ældresagen?. Sonja tager fat i Kirsten herom. 

11. Morten ønsker at træde tilbage som formand, bibeholdes ønsket og hvad gør vi? Samt 

uddelegering af opgaver generelt. 

Da Morten har meldt afbud til dagens møde, tager vi udgangspunkt i at Morten er trådt tilbage. Kirsten 

tager over resten af sæsonen som næstformand. Morten vil sæsonen ud stå officielt som formand, 

men er ’sygemeldt’ til alle resterende møder. Vi håber, at han fortsat vil være nøglebærer og låse op i 

forbindelse med dans. Andreas træder ind på den ledige plads i bestyrelsen.  

Morten Petersen har fået nøgle til skolen. 

OBS at Andreas, Sarah og Susanne ikke genopstiller til generalforsamlingen. Meldes ud på 

danseaftenerne hurtigst muligt. Vil det evt. være noget for Niels? Morten Petersen?  

Vi er glade for den hjælp vi får. Vi skal huske at spørge om hjælp. Morten og Ninna, Niels og Helle 

stiller op u-spurgt.  

Ninna og Morten er meget aktive mht børnestævne mv. Måske var det noget for dem eller Asbjørn? 

Sodavandsindkøb: Morten Petersen vil gerne købe ind, hvis vi selv holder øje med beholdning og 

fylder køleskabet op.  

Julekalendersalg kan uddelegeres. Er der nogen, der vil stå for den? Ninna og Morten? 

Lodder til børnestævne x 2. Er der nogen, der vil stå for dette? Ninna og Morten? 

Natmad vil Andreas fortsat stå for som ’Officiel festabe’. 

Susanne vil fortsat stå for indkøb mod tilsendt indkøbsseddel. 

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

B&U: Smutten i Højby næste weekend. Sonja har betalt for 6 børn. Andreas har planlagt transport. 

Børnestævnedeltagelse? Sidste tilmelding i dag. Generelt har vi lidt udfordringer. Der er ikke så stabilt 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

fremmøde. De går ikke kun til folkedans. Hvordan holder vi på dem? Gulerod til de større børn? Hvad 

kunne det være?  

Besøg i Halle 1. maj. Morten Preuss ved mere? Der er vist 6-7 stykker, der tager derned. 

13. Regions- og landsarbejdet.  

Møde i Regionen (Løjtegårdsskolen) d.27. januar. Hvem deltager og har vi input til mødet? Sonja 

deltager. 

Landsforeningens årsmøde (Dalum Landbrugsskole) 27.april, hvem deltager? Sonja deltager – men 

stiller ikke op til nogen pladser! Landsformanden går af. Der er i alt 5 pladser, der ikke er besat. 

Kulturnatten: Sonja deltager i udvalget. Regionens ungdomshold forventes at lave opvisning. 

14. Månedens legestue. 

Februar: Vores egen. 

29. marts i F’erne 19:30-23. 

April: Vores egen. 

15. Næste nyhedsbrev:  

Forårsfest. Bestyrelsen. Generalprøve 31/3 15-17 (obs sommertid). Opvisning 6/4 kl. 19:00. 

Generalforsamling 6/5. Onsdagsdans. Uddelegering af opgaver. Sommerferieaktiviteter. Datoer for 

kommende arrangementer. Smutten og SBU. 

Nyhedsbrevet skal præsenteres på holdene. Sarah er tovholder. 

16. Kommende mærkedage.  

Nicolai 20 år 17/1 (gives til Forårsfest eller via forældrene) 

Baldans: Vagn 80 år 18/1, Kirsten 70 år 6/12, Jakob 40 år 18/12 – Sonja køber  

Ejler 70 d. 11/2 (Susanne)  

Sarah 30 d. 12/2 (Andreas) 

Anne-Mette 50 d. 18/3 (Susanne) 

31/3 Niels Teglbjærg 60  

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. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

17. Næste møder. 

10/3 kl. 11-14 

31/3 kl. 11-14 

18. Eventuelt. 

Skal vi altid fortsætte med at lave opvisning til afslutningslegestuen? Godt at få afpudsninger med. 

Mange synes, at det kan være lidt underligt/grænseoverskridende. Vi bruger meget tid på det på 

holdet. Kunne vi gøre det sjovere (legestueagtigt) efter pausen? Annette lægger flest repetitionsdanse 

efter pausen. Flere gæster udefra kommer alene for at se opvisningen, og vi får også PR i 

lokalavisen. Måske opvisningen kunne være mere udadvendt, hvis vi lægger opvisningen på torvet 

om eftermiddagen og siden legestue på skolen. Man er lidt på sidesporet de sidste par 

træningsgange, hvis man ikke skal være med til opvisningen. For nogen er det et trækplaster at 

deltage i opvisning – både til baldans og alm. folkedans. 

19. Udestående til senere møder: 

a. Formålsparagraffen og gennemgang af vedtægterne. 

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

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

d. 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’? 

e. Absalon Kirke / Vartov. 

f. Udsende PR materiale, foto-ideer ved Sarah. 

g. Organisering af Magasinet på oprydningsdag og registrering af dragter. 

h. Visse medlemmers ønsker om nye navneskilte. 

i. Spørgeskemaer til medlemmer omkr. aktivitetsniveau. 


