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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. maj 2019 

Til stede: Morten. Niels, Sonja, Annette og Kirsten 

Referent: Kirsten 

1. Valg af referent. 

Kirsten. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

4. Siden sidst 

- Generalforsamling, forløb fint i en positiv stemning. 

- Møde med naboforeninger d. 13.maj, forslag om samarbejde blev positivt modtaget af 

naboforeningerne. 

- Der har været besøg i Halle, hvor 4 medlemmer var afsted. 

- Besøg i Lund, hvor 5 medlemmer var med. 

- Dragtdag d.20/5, hvor der laves oversigter over alle dragter og de enkelte dragter mærkes 

med beskrivelse og størrelse. Næste dragtdag er planlagt til d.26/8. 

5. Økonominyt 

Penge fra foreningspuljen er modtaget i banken. P.t. står der samlet ca. 32.000 kr. på kontoen. 

6. Ny bestyrelse: 

- Konstituering af bestyrelsen, Morten blev næstformand og Niels sekretær. Niels ønsker 

ikke billede og oplysninger om tlf.nr.på nettet. 

- Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen, ingen kommentarer. 

- Gennemgang af årshjul, ingen kommentarer. 

- Bestyrelsesoplysninger til bank. Underskrevet. 

- Samarbejde omkring børneholdene og kontakt til Linda. Linda bør modtage dagsorden og 

indbydes til bestyrelsesmøder fremover. Sonja undersøger om der kræves børneattester 

for de tre repræsentanter for børneholdene. 

Ideelt bør der udpeges repræsentanter fra de øvrige hold som kontaktled til bestyrelsen. 

Bestyrelsen plejer at deltage ved første dansegang på de forskellige hold. 

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

Morten og Turid Preuss deltager muligvis. 

Skt.Hans aften, formentlig kl.19.30 ved Præstebro Kirke, Annette er ved at finde dansere til 

opvisning – 6-8 par forventes. Sonja undersøger om der er højttaleranlæg ved kirken. 

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

Intet nyt ud over den info der blev givet ved generalforsamlingen. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

9. Regions- og landsarbejdet.g 

Intet nyt ud over den info der blev givet ved Generalforsamlingen. 

10. Månedens legestue. 

Der holdes sommerferie fra denne opfordring. 

11. Kommende mærkedage.  

Beslutning om vi fortsat vil give gaver ved mærkedage og således tage imod Ninnas tilbud om 

at varetage opgaven. Bestyrelsen siger ”ja tak” til Ninnas tilbud om at påtage sig opgaven. 

Sonja sikrer Ninna modtager oversigt/kalender over fødselsdage. 

12. Annoncering hen over sommeren – udseende af annoncer. 

Sonjas udkast til annoncer blev gennemgået, og forslag til rettelser gennemgået, Sonja 

korrigerer. 

13. Mulighed for at søge Toms Guldpulje 

Vi overvejer hvad et tilskud kan bruges til, der kan søges frem til 31/8. 

14. Næste nyhedsbrev 

Forventes udsendt sammen med referatet fra Generalforsamlingen. 

15. Næste møder 

5/8 kl.19.30. 

15/9 kl.12. 

16. Eventuelt. 

Der er indkøbt ti sangbøger i kommission samt nogle postkort til foreningsbrug. 

17. Ideer og udestående fra tidligere 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. 


