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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 23.april 2019 kl. 19.30 

Deltagere i mødet: Sonja og Kirsten 

Ikke til stede: Susanne, Sarah, Andreas, Morten og Annette 

1. Valg af referent. 

Kirsten 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 31. marts 2019. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Indkaldelse til generalforsamling, regnskab, nyhedsbrev og X-i-kalenderen udsendt til 

medlemmerne. 

Møde med naboforeninger aftalt til d.13.maj. 

Opvisningslegestue afholdt i sædvanlig god stil. 

Lokale til næste sæsons eftermiddagshold fundet i Skinderskovhallen. 

5. Økonominyt 

a. Regnskab 

Udarbejdet, revideret og godkendt af revisorerne. 

b. Budget sæson 2019 – 2020 

Udarbejdet. 

c. Ansøgning til foreningspuljen til annoncering godkendt 

Det søgte beløb er bevilget, hvilket gør det muligt at annoncere i Herlev Bladet hver uge 

gennem hele sommeren. 

6. Forberedelse af generalforsamling 

Kim har lovet at være dirigent. 

En referent skal findes – Kirsten spørger nogle af medlemmerne. 

Dirigenthammer og stemmesedler skal være tilgængelige på mødet, ligesom dirigent skal 

kunne slå op i vedtægterne hvis det bliver nødvendigt. 

Bestyrelsen mødes kl.19.30, for at forberede mødet. 

Status på hvem vi har som forslag til nye bestyrelsesmedlemmer: 

Niels vil formentlig tage den 1-årige post, andre medlemmer høres om den 2-årige post og 

suppleantposten. En person der kan være kontakt til B&U ønskes fundet. 

7. Spørgeskema til medlemmer. 

Intet nyt. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

8. Deltagelse i fanemarch 15.juni med start ved gudstjeneste i Vor Frue Kirke kl.11 ? 

Medlemmerne spørges (på undervisningsaften, ved generalforsamling og i næste nyhedsbrev) 

om nogen har lyst at deltage – iført dragt og medbringende en fane. 

9. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 

Ca.5 dansere tager til Lund, 2 spillemænd og formentlig 2 dansere tager til Halle. 

10. Regions- og landsarbejdet.  

Tivoli aflyst 2. juni, Sonja deltager i Landsforeningens årsmøde. 

11. Månedens legestue. 

Ikke aktuelt. 

12. Kommende mærkedage. 

Sonja sørger for gave til Siljes konfirmation. 

13. Næste nyhedsbrev 

Udsendes efter næste bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig. 

Skal omhandle sommerens aktiviteter bl.a. fanemarch 15. juni, Smutten på Bakken. 

14. Næste møder 

Aftales efter generalforsamlingen. 

15. Eventuelt. 

Sonja bestiller 10 sangbøger til lager, så der er nogen at sælge af. 

På næste møde afklares muligheden og formålet, for at søge den nye pulje under DIF, Toms 

Guldpulje, som skal gå til aktiviteter for familieholdene (måske primært det lille) 

16. 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. 


