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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet søndag den 31. marts 2019 kl. 11.00 

Til stede: Kirsten, Sonja, Andreas, Sarah, Susanne – og fra kl. 13 Annette. 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Susanne 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Ingen kommentarer 

3. Godkendelse af referat fra 10. marts 2019. 

Godkendt 

4. Siden sidst og opdatering af huskelister. 

Dragtdag 24/3 kl. 10-14. Effektiv dag, hvor Sonja, Nina, Turid, Lena og Susanne gennemgik de 15-20 

dragter fra Spejdermuseet. Vi har alt for mange dragter til den plads, vi har. Et par dragter er udlånt. Vi 

overvejer, om udlånte dragter blot kan hænge hjemme hos dem, der låner dem.  

Sonja har været til foreningshusmøde: Dorthe Kargo er stoppet i kommunen og er nu selvstændig. Nu 

skal vi i første omgang tale med Tine Leschly Baadesby. 

Der mangler fortsat flidspræmieuddeling til Niels, Lise og Vivian. Vi håber, at de evt. kommer til 

afslutningen og kan få præmierne dér. 

Rene kan ikke flytte mødetid frem, så ingen ny dansetid mandage. 

5. Økonomi 

a. Regnskab.  

Vi har større eller mindre underskud på alle hold. Dyrt at køre det lille børnehold for tre børn, 

lukning kan blive nødvendig, hvis der ikke kommer flere. Begge åbne fester har givet underskud.  

Større udgifter til løn i dette år grundet påskens placering. 

Vi er nødt til at gøre noget for at skaffe flere medlemmer! Vi mangler svarende til 7 på 

voksenholdet for at det hænger sammen.  

Vi kan forvente 2.900 kr. fra kommunen for tilskud til eftermiddagshold. (Løn til musik og 

danseleder giver forventeligt 1.850 i løntilskud + pensionisttilskud). 

Udeståender på børnestævner er på vej ind. 

Entre til legestuerne hæves fra næste sæson til 75 kr. for voksne, børn under 18 år halv pris.  

Fødselsdagsgaver til medlemmer kræver meget af bestyrelsens tid. Vi undersøger på 

generalforsamlingen, om nogen vil påtage sig opgaven, hvis ikke vil der fremover udelukkende 

blive uddelt flidspræmier. 

b. Budget sæson 2019 – 2020.  

Forventet overskud 4.300 kr.. 

c. Ansøgning til foreningspuljen til annoncering. 

Sonja har søgt.  

d. Herlev Bladets fond. 

Vi skal have lavet et hurtigtarbejdende udvalg, der kan komme med forslag til, hvad vi skal søge til. 

De støtter fx spillertrøjer, inventar osv.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

6. Forberedelse af generalforsamling 

Invitation og dagsorden til generalforsamlingen er mandag d. 6. maj kl. 20 i konferencerummet talt 

igennem. 

Husk, at vi alle skal have lavet beretninger: Skal så vidt muligt sendes ud med indkaldelsen, som sendes 

ud medio april.  

Kirsten: Formand. Andreas B&U. Sonja: Regions-, PR- og Landsarbejde. Susanne: Dragt. Morten LP: 

Internationalt.  

Regnskab: Vi foreslår uændret kontingent. Eftermiddagsholdet skal tilføjes pkt. 5. 

Valg: Formand Morten LP udtræder i utide. Kirsten foreslås til at indtræde for det resterende år. 

Sonja: Modtager genvalg. 

Vi skal have valgt et bestyrelsesmedlem for 1 år, hvis Kirsten bliver formand. 

Andreas, Sarah og Susanne udtræder. 

Morten P foreslås som bestyrelsesmedlem.  

Vi drøfter yderligere muligheder. 

Mærkedagelisten tager vi op under et nyt pkt. 8 for at få en strømpil på fortsættelse eller ej. 

7. Forberedelse af næste sæson  

a. Status på bestilling af lokaler til søndage, mandage og onsdage. 

Sonja har været til foreningshusmøde, hvor ansøgningerne til lokalerne blev behandlet, og vi har 

fået tilbudt onsdag kl. 15-17 i Foreningshuset. Vi prøver dog at finde noget andet, da vi helst vil 

have tid kl. 14-15.30. Mona Zandi (den ny Morten Nitschsky) er blevet spurgt, om vi evt. kan være i 

Konferencelokalet. Ole fra Korskirken, vil spørge Menighedsrådet, om deres ’medborgerhus’ kan 

bruges. Evt. kunne vi få et kælderlokale på biblioteket eller foyeren på det gl. Herlev Teaterbio. 

Vivis Dans er dejlig, men det koster 350 kr. pr. gang, så det kræver flere deltagere end nuværende 

7, hvis det skal løbe rundt. 

Vi planlægger 8 mødegange pr. modul, som forløber Modul 1: 2/10 - 27/11, ingen undervisning i 

uge 42. Modul 2: 22/1 – 25/3 (ingen undervisning uge 6 og 7). 

 

Datoer for familiehold er under udarbejdelse. Holdene ændres til hold 1 for 5- til 10-årige, hold 2 for 

10- til 15-årige? Vi vil udbyde begge hold, og så må vi se, hvad vi kan få ud af det i praksis, og om 

der er børn nok til at økonomien hænger sammen. 

b. Samarbejde med naboforeningerne – møde formentlig 13. maj. 

Kirsten og Sonja er tovholdere for at finde fælles fodslag mht. legestuedatoer og bredere 

samarbejde. Vi vil forsøge at klarlægge, hvor lidt, hvor meget, på hvilke punkter kan/skal vi 

samarbejde. 

8. Arrangere opvisningslegestue og sæsonafslutning generelt. 

Der er udsendt indbydelse, og Herlevbladet nævner det på onsdag. Sonja har afhentet nøgle.  

Annette har styr på dansere. 

Dejligt mange har skrevet sig på hjælperlisten. 

Troels er på lydanlæg – og afhentning. 

Vi forventer at være 70-80 til kaffen. 

Der synges 22:30, så vi kan være ude kl. 23:00, hvor der skal være stille! 

Sæsonafslutning 29/4 bliver normal danseaften med lidt længere kaffepause.  

9. Sommerferieaktiviteter 2019.  

Vi er tilmeldt i uge 28. Ca. i uge 25 ved vi, om det bliver til noget. 

Plan for arbejdsgruppe til deltagelse i ”åben skole”. 

Den står lidt og hænger, da vi ikke ved, hvordan Skolereformen lander. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

10. Herlev festuge lørdag 31. august 2019 10:30 – 16:00 

Tilmeldingsfrist 3/4. Sonja står for tilmelding.  

Vi booker ikke bod, da vi jo både har telt, pavillon osv., ej heller brug for strøm, da det nye anlæg kører på 

batterier. 

Andreas og Sarah samt Susanne er med som frivillige. 

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

 Gennemgang af medlemsliste – hvem kan vi foreslå til hvad? 

Morten P hjælper med øl/vand. 

Troels står for lyd. 

Vi har behov til hjælp til:  

Nøglehentning, når vi har arrangement på Gl. skole: Nogle af de lokale medlemmer spørges 

Dragtsamling: Susanne 

Indkøb: Susanne 

Natmad: Andreas 

Herlev Festuge-festudvalg 

Sommerferieaktiviteterne-udvalg 

Forårsfest-festudvalg – invitere svenskere, underholdning? 

*Op til Julefest-festudvalg – gløgg, klippe-klistre, godteposer, salg af lodder, skaffe præmier 

*Salg af julekalendere og skrabelodder 

*Tjekke op på øl/vand løbende og give besked til Morten P, hvad der mangler 

Promovere børnehold 

Mærkedage, hvis det fortsætter 

Evt. skolesamarbejde 

*=prioriteres at medtage til generalforsamlingen 

Bakken, Tivoli, Smutten, Skt. Hans: Hvem tager sig af børnene? Andreas vil sørge for at sparre med ny 

bestyrelse. Annette vil også gerne være med ind over. Andreas kan ikke deltage på Bakken. 

 Hjælpere til aktiviteter. 

Se ovenstående 

 Spørgeskema til medlemmerne. 

Bør ikke uddelegeres, Sonja vil forsøge at have noget klart til næste bestyrelsesmøde. 

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

B&U: De to nye medlemmer er faldet fra. 7 børn og 2 voksne deltager i Børnestævnet. 

PR: Herlevbladet har fået omtale af vores opvisning. Bringes på onsdag. 

Internationalt: Lund – se pkt. 15. 

Så vidt vides skal mindst 4 til Halle 30. april - 3. maj: Rene, Jørgen, Morten LP, Sonja og evt. Andreas og 

Turid. 

13. Regions- og landsarbejdet.  

Landsforeningens årsmøde 27.april, Sonja deltager. 

14. Foreningsoplysninger i Heleherlev.dk 

Lille (fysisk) lokalbog, hvor man kan se begivenheder, årets gang og fakta om kommunen og dens 

foreninger. Det koster 750 kr. at være med. Vi tror ikke, at det er dér, nogen vil kigge efter oplysninger om 

os. Så nej tak herfra. 

15. Lund 18.og 19. maj 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Vi er inviteret til lørdag kl. 18. Vi har talt, om det skulle være en foreningsdag, hvor vi kunne tage af sted 

ved middagstid og evt. besøge Lund på vejen. Der er "Folkmusikens dag" på Kulturen i Lund søndag, så 

vi er blevet tilbudt at overnatte og få dagen med. Turid, Morten LP, Andreas, Sarah og Sonja er meldt til 

legestuen.  

Vi melder ud, at vi tager afsted, hvis der er andre, der vil med.  

16. Skt. Hans opvisning 

Vi er blevet booket af kirkerne i Herlev til en opvisning til sankthans ved Præstebro Kirke ca. 19:30. 

Børnene skal være med.  

17. Månedens legestue. 

Vores egen! 

18. Næste nyhedsbrev. 

Generalforsamling. Tur til Lund. Skt. Hans opvisning. Sæsonafslutning. Eftermiddagshold. 

X i kalenderen. Halle. Sommerferieaktiviteter. Bakken, Tivoli. Smutten. Børnestævne. 18/5 Besøg hos 

de bulgarske dansere på Fr.berg Rådhus kl. 11-13:30. 

19. Kommende mærkedage. 

I dag: Kirsten har en flaske med til Niels og Sonja har chokolade med til Peter. 

Arne 5/4 (Sonja) 

20. Næste møder 

23/4 kl. 19:30 med afbud fra Andreas og Sarah. Planlægning af generalforsamling. 

21. Eventuelt. 

Mind Annette om spørge til ønskedanse til næste sæson. 

22. 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. 


