
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

 

Referat for bestyrelsesmøde mandag den 5. august 2019 kl. 19.30 

 

Til stede: Kirsten, Sonja, Linda, Morten og Niels 

Dagsorden 

1. Valg af referent:  

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt med Sonjas tidligere udsendte tilføjelser. 

3. Godkendelse af referat:  

Godkendt 

4. Siden sidst 

 

Bl.a. bestyrelseskursus,  

- ingen kommentarer 

 

Sankthansaften,  

- en fin og god aften. 

 

Børnene på Bakken,  

- 2 børn var på Bakken i regnvejr – og gennemførte – flot i det vejr. 

 

Sommerferieaktivitet,  

- en fin succes. Stor tak til Sonja og også til hjælperne for en meget flot indsats. Børnene og 

deres forældre var glade. Flere sagde, at de var overraskede over, hvor godt det var. Nogle 

sagde, at de vil vende tilbage – Forældrene var hjemme blevet ”tvunget” til at danse med 

børnene. Vi må se om nogen begynder på et af børneholdene. 11 ud af 16 tilmeldte mødte. 

Andre udeblev af div. grunde – enkelte uden at orientere foreningen. Sonja har afrapporteret til 

kommunen, inkl. regnskab. Meget flot afrapportering. Vi har fået pengene. Der vil blive givet en 

erkendtlighed til hjælperne.   

 

Annoncering i Herlev Bladet,  

- der er indrykket generelle annoncer i Herlev Bladet 12 gange, mere specifik annonce indrykkes 

tre gange i august/september. Foreningspuljen har givet støtte til annonceringen. 

 

Landsstævne,  

- Morten oplyste, at Landsforeningen har fået en meget stor donation, der skal bruges til at 

uddanne unge ledere. Det kunne være relevant for f.eks. Asbjørn når han vender tilbage, hvis 

han er interesseret. Der er desuden et samarbejde mellem Landsforeningen og OK. Der gives 

ved tegning af abonnementer/benzinkort m.m. med tilknytning til Landsforeningen et tilskud på 6 

øre/l der kan anvendes af de lokale foreninger. Der skal ses ind i en spredning af info om dette 

efter sommerferien. 
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5. Spørgsmål/aftaler fra sidste bestyrelsesmøde og fra bestyrelseskursus 

a. Har Sonja fået svar på om der kræves børneattest for repræsentanterne for børneholdene? 

Sonja forud for mødet: Ja, der skal indhentes attester – alle 3. 

b. Toms Guldpulje, som skal søges senest 31/8, er der forslag til anvendelse af et evt. bidrag? 

Ideer: Morten foreslog en foreningsskovtur (Venneforeningen i Lund, Andelslandsbyen 

Holbæk, Lejre?) Kirsten: Et arrangement, der kun er for os selv, er nok mest givende for 

foreningen som sådan i forhold til at ”ryste os sammen”. Det var der enighed om. Sonja 

prøver at finde linket og drøfter muligheder m.m. med Morten. Der skal i givet fald bl.a. 

stilles et budget op og skrives ansøgning. Kirsten undersøger priser. Tidspunkt? 

c. Bestyrelsens deltagelse ved sæsonstart på de enkelte hold.  

Der er bestyrelsesmøde den 15. hvor børneholdet starter – man kan så blive hængende til, 

når baldanseholdet starter. Sonja vil prøve at komme til onsdagsholdets start den 2. 

oktober. Skulle der være andre, der kan, er det godt. Det skulle i øvrigt være en ok hal 

(Skinderskovhallen). 

d. Forsikring af bestyrelse, faste ansatte og honorarlønnede? 

Sonja havde forud for mødet distribueret dette link: 

http://www.idraettensforsikringer.dk/F%c3%a6lles-forsikringer 

Sonja har undersøgt spørgsmålet og kan oplyse, at vores medarbejdere (instruktør og 

musik) er forsikret gennem idrættens forsikringer. Evt. kan tilkøbes en 

bestyrelsesansvarsforsikring. Spørgsmålet blev drøftet. Sonja, Morten og Niels mente ikke, 

at det var nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Kirsten spurgte til hvilken risiko vi løber ved 

underskud på en aktivitet – f.eks. børneholdet. Risikoen for bestyrelsesansvar og dermed 

behovet for en forsikring synes kun relevant for væsentligt større foreninger, der samtidig 

har mere ”professionelle” bestyrelser. Enighed om opmærksomhed på økonomien og det 

økonomiske ansvar. Bestyrelsen anså det ikke for hensigtsmæssigt at tilkøbe en sådan. 

Den er i øvrigt dyr. Løsøreforsikring: Morten undersøger, hvad det koster. Kan være 

relevant for lydanlæg og dragtsamling.  

e. Bør der fremadrettet udsendes nyt fra udvalg og lav på forhånd, så vi ikke skal bruge tid på 

det på bestyrelsesmøderne? Har vi andre ideer til at effektivisere møder? 

Sonja: Det vil være fint at få en orientering på forhånd, hvis det er muligt. Men nok bedre at 

orientere umiddelbart efter, at en aktivitet er afholdt. Som ved sommerferieaktiviteten i år 

f.eks. Enighed om, at det er en god måde at gøre det på. Det tilstræbes fremover. 

f. Hvordan organiserer vi os med søndagsdans, fx nøgler?  

Kirsten ser det som en ikke hensigtsmæssig belastning for de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer, at vi skal åbne/lukke i forbindelse med søndagsdans, en løsning 

med nøgler til deltagere, instruktør eller musik vil være at foretrække. Personligt har Kirsten 

svært ved at skulle binde sig til dette en weekend eftermiddag. Det har Niels også. 

Søndagene søges fordelt på det næste møde mellem Morten, Sonja og måske Kirsten, 

samt evt. Linda. Sonja tager kontakt til Senta, Benny og Doris for at høre, om der er nogen 

af dem, der vil have en af nøglerne. 

6. Forberedelse af/invitation til sæsonstart. Vi plejer at sende besked ud til eksisterende medlemmer 

– diverse materiale om sæsonstart. Herudover annonceres og der sættes info op forskellige 

steder. Morten har lagt materiale på biblioteket og Lindehøj. Flere steder manglede opslagstavler 

http://www.idraettensforsikringer.dk/F%c3%a6lles-forsikringer
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eller der var lukket – f.eks. flere butikker i BIG. Linda vil lægge materiale ud på 

Hjortespringbibliotek og Gammelgård + foreningshuset ved siden af. Sonja har opdateret 

hjemmesiden og facebook m.v. Bestyrelsen (undtaget Linda) møder lidt tidligere første dansedag 

for at sætte sandwichskilt m.m. op – der er fare for byggerod, da vores mødelokale (ikke det vi 

danser i) skal bygges om til klasseværelser. Medlemmerne (nye og gamle) skal kunne finde os. 

7. Forberedelse af Herlev Festuge d.31/8 

Kl.10.30 – 16.30, dans kl.11.30-12 og 13.30-14. 

Der er endnu ingen instrukser fra kommunen. De sædvanlige ankerpersoner i kommunen er holdt 

op. Kontaktperson er nu Tine. 

Arrangement forventes som i tidligere år. Pavillon/telt afhængig af vejr. Lydanlæg, standere m.v. 

Instruktør og musik kommer. Morten henter med trailer. Kirsten kan ikke deltage i oprydning. 

Sonja, Morten og Niels kommer. 

8. Økonomi 

a. Status:  

Se udsendt materiale.  

b. Vejledende priser for opvisninger o.l. :  

Det kan være hensigtsmæssigt at have en vejledende pris, der er tilgængelig på nettet. Der 

skal tages højde for omkostninger til instruktør, et par spillemænd, dragter, træning, evt. 

transport ud af nærområdet osv. Ved opvisningen ved Præstebro Kirke var prisen ca. 3500 

kr. – det gav et overskud til foreningen på 1000 kr. Det vil næppe være muligt at få ønsker 

om arrangementer, hvis grundprisen er væsentligt over 4000 kr. Region har lavere pris. Der 

kan gives priseksempler på ”pakkeløsninger”. Sonja prøver at skrive et udkast til brug for 

hjemmesiden – rundsendes. 

c. Kan vi få lokale handlende til at sælge julekalendere? 

Tanken er at prøve at øge salget ved hjælp af lokale handlende. Evt. ved at dele 

overskuddet med dem. Hvilke lokale butikker kunne være interesserede? Nogen der sælger 

gavekurve? Er der i øvrigt nogen dage, der er særligt egnede til salget – julebazardage eller 

lignende i Herlev? Der tænkes videre. 

d. Ansøgning til Herlev Bladets Fond og/eller OK Benzin om skab, T-shirts, service o.l.? 

Er der noget vi vil have? Hvad koster det? Kan vi begrænse miljøbelastningen i forbindelse 

med opvisninger og legestuer? Der er ingen frist for ansøgninger. Der tænkes til næste gang. 

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

Dragtgruppen mødes igen den 26. august. Der efterlyses modeller i alle størrelser – og 

fotografer. 

10. Regions- og landsarbejdet samt kommunalt 

a. Kulturnat i København 11. oktober 

Afholdes på Sankt Johannes gården (Sankt Hans torv på Nørrebro) kl. 18-24. Brønshøj har 

søgt på projektets vegne og der er bevilget 21700 kr. fra foreningspuljen DIF/DGI. Alle 

foreninger skal så vidt muligt sende nogle frivillige dansere. Måske får de frivillige et 

kulturnatsarmbånd. Børnedans kl. 18-20 i lille sal. Voksendans og spil i store sal kl. 20-24. 
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b. FD Frivilligseminar 28. september 

Folkedans Danmark arrangerer. Der bliver arrangeret fællestransport. Foredrag, oplæg, 

gruppearbejder om emner som PR, frivilligt arbejde med mere – skifter fra år til år. 

Sæt kryds i kalenderen hvis det har interesse. 

c. Frivillig Fredag 27. september og Topmøde for Frivillige 2. november (?) 

27. 9.: Netværk af frivillige, der laver frivillig dag. Program følger senere. 

2. 11.: Inspirerende topmøde for frivillige. Hyggeligt. Datoen ligger nu fast. 

 

11. Månedens legestue. 

I Herlev i september � 

12. Kommende mærkedage 

Morten: Pi har modtaget og blev meget glad. Lena får snart en present. Asbjørn har snart en rund 

fødselsdag. Sune har 10 års fødselsdag d. 16. september. Der er 4 fødselsdage i oktober. 

Landsforeningen fylder 90 år søndag den 20. oktober. 

13. Næste nyhedsbrev 

Sonja har forskellige tanker … sæsonstart, festuge, legestue, kulturnat, dragtaften. 

14. Næste møder 

15/9 kl.12 er aftalt. Næste møde igen evt. 29. oktober kl. 19.30. Annette har efterfølgende 

meddelt, at hun kan deltage den 29. oktober. 

15. Eventuelt. 

 

16. 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. 

Sonja har ryddet op og foreviste det ryddede lokale. 

 Visse medlemmers ønsker om nye navneskilte.  

Manillamærker er en mulighed. 


