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Referat af bestyrelsesmøde søndag den 10. marts 2019 kl. 11.00 

Til stede: Sonja, Kirsten, Anette og Susanne. 

Afbud fra Morten LP, Andreas og Sarah. 

1. Valg af referent 

Susanne 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 20. januar 2019. 

Vivian og Sanne var ikke kommet med i flidspræmieopremsningen. 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister. 

Herunder spilleaften, forårsfest og status på forårshold. 

9 deltagere til spilleaften. Vi spillede Sequence. Hyggeligt! 

2. februar var det Morten P, der ledte dans og efter pausen var der fællessang 

Forårsfesten: 30 voksne og 9 børn deltog. Morten LP og Sonja var alene om at flytte borde. Det 

var hektisk! Flidspræmier uddelt af Andreas, til dem af dem der var mødt op. Øvrige ligger til 

efterfølgende uddeling. 

Eftermiddagshold er startet op. Det kører godt. Der er 7 tilmeldte. Sidst var der en kvadrille inkl. 

hjælpere, hvilket er lige med det mindste. Der er 1 helt nyt par. 3 støttemedlemmer er blevet 

gen-aktiveret. Det kan både fastholde og måske skabe nye medlemmer. 

5. Økonomi 

a. Status 

Det ser ud til at kommunen ikke har fået beregnet korrekt mht tilbagebetaling af tilskud til 

debat-skabende aktiviteter. 

Status for børnebetaling til Smutten har Sonja snor i, men mangler tilbagemeldinger fra 

Andreas. 

Ca. 10 julekalendere, som har været i kommission, er ikke blevet solgt. 

Marts er dyr mht løn og lokalebetaling. Vi kommer ud med lille over- /eller underskud. 

b. Lønforhandling 

Ingen ændringer. Ingen har ytret sig – hverken til Sonja eller Anette. 

c. Budget sæson 2019 - 2020 

Råbudget viser et underskud, hvis vi tager udgangspunkt i samme forhold som nu mht 

aktiviteter, medlemstal osv. Vi kan kun fremlægge budgettet på generalforsamlingen. Så 

må vi se reaktionerne. 

d. Ansøgning til foreningspuljen til annoncering? 

 Sonja har fremsendt forslag til annoncering på forsiden af Herlev Bladet samt i BIG Bio. 

Det er en super god idé at annoncere på forsiden – især hvis foreningspuljen dækker + 

evt. søge Herlev Bladets fond (evt. til spillerbluser/t-shirts?). BIG Bio er lokalbiograf også 
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for omegnsforeningerne, så måske vi skal lægge op til en fælles annoncering. Sidste år 

søgte vi tilskud bl.a. til grej samt annonce-ring af eftermiddagsholdet. En 12 sekunders 

biografreklame vil kunne give godt, men ikke godt at gøre samtidig med avisannoncering, 

da vi så ikke kan se, hvad der virkede bedst.  

6. Forberedelse af næste sæson  

a. Datoer for fester: 21/9-19, 21/12-19, 22/2-20, 19/4-20, 25/4-20.  

Gl. Skole er bestilt til alle. Vi aftaler at begynde ½ time tidligere end hidtil, altså kl. 19, så 

vi kan være ude = stille kl. 23 som krævet. Vi skal derfor synge 22:30. Til Forårsfesten 

mødes vi dog kl. 17:30 til spisning. 

b. Bestilling af lokaler til søndage, mandage og onsdage.  

Bestilling af lokaler til søndage, mandage på Elverhøjen (som vi fast har mandage og i 

weekenden) og onsdage i Hjortespring Foreningshus (ligger ved siden af Gammelgård på 

Gl. Klausdalsbrovej). I Foreningshuset er der desværre betongulv, men det koster os ikke 

noget. Vi vil prøve at lægge billet ind på det alle onsdage fra 11. september frem til påske. 

Hvis vi får nej, skal kommunen prøve at finde noget andet til os, men vi vil i sidste ende 

have Vivis danselokale i baghånden. 

Mht onsdagsdans: Vi aftaler at lave 2 moduler mere af 8-9 undervisningsgange kl. 14-

15:30.. Et modul fra medio september til jul + et modul fra nytår til påske. Vi skal arbejde 

på, at der kommer flere deltagere. Hvis ikke flere kommer, er 6 undervisningsgange nok. 

c. Samarbejde med naboforeningerne.  

Den lille vendelbo (Rødovre) og Glad Dans (Gladsaxe) har meldt tilbage, at de gerne vil 

drøfte nærmere samarbejde. Også Brønshøj er positive. Samarbejde kunne være at 

koordinere datoer for legestuer, fælles legestuer, fælles fotoarkiv, fælles materiale til 

annoncering, fælles medlemskaber på tværs af foreningerne, fælles basisdanse, som 

kunne indgå i fælles opvisninger, dog uden at give afkald på vores ”stil/kultur” hver især. 

Vi vil fremme samarbejde frem for konkurrence. Pilotprojekt, som senere kan udvides hvis 

andre foreninger kunne være interesserede.  

Sonja har meldt vores datoer ud, Lissi har svaret, at de ikke ramler sammen med Den 

Lille Vendelbo, de øvrige har ikke svaret tilbage endnu 

7. Arrangere opvisningslegestue og sæsonafslutning generelt. 

Der er på det lille hold samlet en kvadrille, på det store hold ca. 2 kvadriller og på voksenholdet 

6 par. Baldanseholdet er 8 par. 

Sonja skiber invitationen afsted + omtale til Herlevbladet. 

Planlægning i øvrigt udskydes til næste møde 31/3. 

8. Sommerferieaktiviteter 2019. 

a.  Sonja melder ind, at vi vil tilbyde sommerferieaktiviteter i uge 28 (8-12. juli).  

b.  Plan for hvornår vi tager evt. deltagelse i ”åben skole” op. Udløber af den nuværende 

skolereform. Vi kan ikke nå at melde ind til det kommende skoleår, men vi skal i gang med 

tankerne. Skolerne skal gøres opmærksom på, hvad det er vi kan bruges til fx under 
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emneuge om 1800-tallet. Vi vil nedsætte en arbejdsgruppe, som kan barsle med tanker. 

Det kunne fx være nogen af vores medlemmer, der har pædagogisk baggrund. Det 

sværeste er at få foden ind på skolerne.  

9. Herlev festuge lørdag 31. august 2019 

Sonja står for tilmelding og beder om en senere dansetid end kl. 10:30. Vi slutter kl. 16-ish. 

Same procedure as last year. 

10. Status på hvem vi har som forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.  

Morten P har sagt ja. Der er behov for en, der er stabil på børnesiden, forskellige medlemmer 

blev drøftet herunder børnedansernes forældre. Vi summer over det til næste møde og 

gennemlæser medlemslisten inden. 

 Hjælpere til aktiviteter.  

Vi skal huske at spørge, når der er noget der kan uddelegeres. Vi bør gennemgå 

medlemslisten og spørge direkte om specifik indsats. Der er god opbakning til oprydning 

efter fester. Man kunne udpege arbejdsgrupper til hver enkelt arrangement. Det ville 

måske også gøre det nemmere at få nye medlemmer til bestyrelsen, da det at være 

bestyrelsesmedlem p.t. er implicit en masse arbejde ud over bestyrelsesarbejdet. 

Suppleanten må gerne deltage i bestyrelsesmøderne men ikke et krav.  

 Skal vi udarbejde et spørgeskema til medlemmerne. 

Sonja har udsendt forslag på to elektroniske muligheder. Måske kan det være lettere at 

spørge direkte, men så får vi ikke fat i støttemedlemmernes input.  

Bestyrelsen skal definere, hvad det er vi gerne vil vide. Hvad det er vi skal bruge kræfter 

på. Vi må formulere 3-5 spørgsmål. Fx om vi skal have mere/mindre udlandskontakt? 

Prioriterer medlemmerne vores fester? Fornemmelsen er, at mandagsdanserne gør, men 

at baldanserne mere prioriterer deres ’hovedforening’. Vil du kun stille op, hvis du bliver 

bedt om konkret hjælp direkte? Har du idéer til hvordan vi styrker arbejdet for udvidelse af 

børne-/ungdomshold? Ønsker du modulopbygning af sæsonen? Hvad er holdningen til 

opvisning ved afslutning af året ? Er der noget, man ønsker anderledes ved de 

almindelige undervisningsaftner? 

Det er vigtigt at få formuleret spørgsmålene grundigt, så vi kan bruge svarene til noget. 

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

 Invitation til Lund 18. maj 2019 

Skrives ind i nyhedsbrevet. Samkørsel? Lave en skovtur ud af det? Eller alene sætte 

aftenen af? Lave en uforbindende tilmeldingsliste, som kan sendes rundt. Det forpligter 

lidt mere, hvis man har noteret sig. 

 Børnene skal til B&U-stævne 

Annette vil gerne have en ekstra træning op til. Det blev bevilget. 

 Dragter fra Spejdermuseet 

Johnny fra Spejdermuseet har været forbi og aflevere 3 flyttekasser med dragter: 1 kasse 

med dragter (hele eller dele) fra Stevns, Århus, Stevns/Præstø samt 2 sorte jakker med 
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guldsnore. 1 kasse med dragter fra Rømø, Lyø, Høng, Hedebo samt Nordsjælland og 1 

kasse med dragt fra Fanø. 

Sonja har stillet forslag om fotografering af alle dragter, så de kan sættes i ringbind med 

størrelsesangivelse. Det er et større arbejde at katalogisere og evt. sørge for rens/vask. Vi 

mødes formentlig igen søndag d. 24/3 og mandag d. 20/5. 

 Tur til Halle 

Tre dansere og to spillemænd tager til 1. maj i Halle. Morten LP er tovholder. 

12. Regions- og landsarbejdet.  

Der har været regionsmøde, referat er udsendt. Tilslutning til regionskonkurrencen efterlyses.  

Af Trin og Toner fremgår, at Jan alligevel genopstiller til årsmødet 27. april, hvor. Sonja 

deltager. 

13. Månedens legestue. 

F’ernes 29. marts 19:30-23 og 6. april vores egen opvisningslegestue. 

14. Næste nyhedsbrev. 

Sonja har skrevet udkast, som redigeres. 

15. Kommende mærkedage. 

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

Silje konfirmation 18/5 (Sangbog eller gavekort kan afleveres til generalforsamlingen til et 

familiemedlem) (Sonja er tovholder) 

Niels 60 d. 31/3 (Kirsten) 

Arne 75 5/4 - uddeles til afslutningsfesten, hvis han kommer. Sonja undersøger. 

16. Næste møder 

søndag 31/3 kl. 11 

tirsdag 23/4 kl. 19:30. 

17. Eventuelt. 

Det kan overvejes, om fødselsdagsgaver skal udfases eller uddelegeres til en gavekøbs-

ansvarlig, så det ikke ligger i bestyrelsen. Nuværende gavekassereglement er fra 2016. Før 

dette gav vi først gaver til runde fødselsdage ved 60, 70, 75 osv. 

Kan vi starte mandagsdans ½ time tidligere? Sonja undersøger med René. 

18. Udestående til senere møder: 

 Formålsparagraffen og gennemgang af vedtægterne. 

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

 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’? 

 Absalon Kirke / Vartov. 

 Udsende PR materiale, foto-ideer ved Sarah. 

 Organisering af Magasinet på oprydningsdag og registrering af dragter. 

 Visse medlemmers ønsker om nye navneskilte. 


