
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde søndag den 15.september 2019 kl. 12.00 

Til stede:  Kirsten, Morten, Sonja, Niels. Annette fra kl. 12.30. Linda fra cirka 13.30. 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

A. Toms Guldpulje er søgt, men vi har desværre fået afslag. 

Taget til efterretning 

B. Sæsonstart i mandags med 1 helt ny og 3 ”nye erfarne”. Herudover har enkelte haft ringet 

til Kirsten. Vi får se, hvor mange det bliver til. 

5. Foreningens drift 

A. Info på hjemmeside om opvisning.  

Bestyrelsen talte om Sonjas nye udkast. I udkastet foreslås, at det vises, at priserne kan 

variere, herunder med lidt billigere priser i Herlev end længere væk. Ved opvisninger i 

Herlev har foreningen efter omstændighederne en ”rekrutteringsinteresse”. Annette 

nævnte flere dilemmaer som antal dansere, børn/voksne, træningsbehov (kun 

opvisning/opvisning og dans med publikum) samt f.eks. at det bør være muligt at slå til ved 

et godt tilbud. Der blev talt om, at medlemmerne kan have omkostninger – og at det er 

vigtigt, at medlemmer, der yder en gratis indsats, kan se, at foreningen har en indtægt på 

et arrangement. Sonja vil arbejde videre med udkastet. Morten kan være kontaktperson på 

siden for dem, der måtte ønske en opvisning. 

B. Skabelon til brevpapir. 

Spørgsmål vedr. omfang af informationer i brevhoved og om alle skal bruge samme 

brevhoved blev drøftet. Sonja henviste til nogle adressekrav for foreninger, der er i CVR-

registeret. Kirsten undersøger nærmere, Sonja tilbød at lægge navn og adresse til 

brevpapiret, hvis Kirsten ikke vil. 

C. Børneattester for de tre repræsentanter på børneholdet. 

Der er indhentet for Senta, og Lindas er i ”proces”. Annette har måske meldt fra. Sonja 

undersøger. 

D. Søndagsdans – åbning og lukning af skolen. 

Sonja og Morten kan tage nogle af dagene. Kirsten og Niels kan ikke. Annette nævnte 

behovet for, at danserne en gang imellem ser nogle fra bestyrelsen. Sonja og Morten 

fordeler dagene mellem sig. 

E. Arrangere efterårslegestue 

Afholdes lørdag d. 21. september kl. 19-22.30 Sonja og Morten åbner m.v. kl. 17. Sonja 

har en liste over hjælpere og sikrer aftale om indkøb (Kim og Susanne fsv. øl og vand). 

Legestuen er rykket en halv time frem af hensyn til naboer til skolen, der ønsker 

fuldstændig ro senest kl. 23. 
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F. Arrangere medlemsaften 

I efterårsferien. Forskellige muligheder blev vendt. Mandagsholdet spørges mandag aften. 

(Referentens efterfølgende note: Der blev spurgt mandag d. 25.9.)  

G. Frivillig fredag 27/9 kl.16 – 20.30 Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev. 

Sonja vil deltage. Kirsten kan ikke deltage. Niels passer. Morten overvejer.  

H. Evaluering af Herlev Festuge – evalueringsskema modtaget. 

Overordnet en god dag – dog var den seneste halve time lang uden meget aktivitet. 

Tanken med placering ved scenen var fsv. fin, men vi fik dårligere plads til aktiviteter og 

nok mindre opmærksomhed. Vi håber dog på nye medlemmer. Vi anslår, at omkring 150 

var forbi vores bod, Sonja besvarer evalueringsskema. 

I. Brev fra Folkedans Danmark om sæsonstart. 

Kirsten gennemgik det. Ikke meget at diskutere. Sonja indberetter medlemslisten til 

Folkedans Danmark. 

J. Invitation til børn/unge 4-25 år til Danse- og Spillemandskursus i Sdr. Felding primo 

november og til Stevns primo oktober, hvor vi også har dans. Vores unge medlemmer 

opfordres direkte, invitationerne hænges op. 

6. Økonominyt 

A. Ansøge kommunen om driftstilskud 

Det tager Sonja sig af. 

B. Julekalendere – kan vi få lokale handlende til at sælge – en ansvarlig for salget af disse 

blandt medlemmerne? 

Morten og Ninna kan tage det interne salg. Der spørges på mandagsholdet, om nogen kan 

tage øvrigt storsalg. 

C. Ansøgning til Herlev Bladets Fond og/eller OK Benzin om diverse konkrete ting. 

Sonja har set på noget alternativt økologisk service og søger videre. Sonja spørger 

kommunen, om den i klimaets navn vil indkøbe genbrugsservice til Herlev Skole. 

D. Morten har undersøgt prisen på en forsikring af foreningens udstyr, anlæg og drifter. Det 

ville blive over 5.000 kr. hos Tryg. Det vurderer bestyrelsen er for dyrt. 

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

Næste børnearrangement er Smutten 26.-27. oktober. Det vurderes om/hvilke (nye) 

børnedansere, der kan deltage. 

Barnlek 15. til 19. juli 2020 i Sverige. Begynd at sprede information og høre om det har 

interesse. (Linda har efterfølgende oplyst, at Senta forventer at deltage i Barnlek 2020.) 

Smutten mangler et sted at være i januar 2020. 

Internationalt – intet. 

8. Regions- og landsarbejdet.  

A. Kulturnat 11.oktober. 

En liste til registrering af interesserede har været hængt op mandag d. 9. september og 

hænges op igen mandag d. 16. Regionen vil nok gerne leje vores anlæg. PR-materiale må 

gerne medbringes. Bannere m.v. medbringes. 

B. Sted at holde Folkedans Danmark 90 års jubilæum d. 20. oktober. 

Sonja deltog i medlemsmøde i regionen forleden. Folkedans Danmark skal synliggøres. 

Regionen stiller penge til rådighed for en kampagne, hvor hver forening i regionen kan få 
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støtte til at indrykke en annonce i lokalaviserne om foreningen. Foreningerne opfordres til 

at lave lokale arrangementer. Måske holdes der senere en fest. 

C. Folkedans Danmark Regionsbestyrelse medlemsmøde 14/9 kl.13 på Usserød skole. 

Se under B. Der blev drøftet budget på et mere generelt niveau. 

D. Folkedans Danmark frivilligseminar 28/9, kl. 9.30 – 17.30 I Verninge på Fyn. 

Sonja melder sig til den organisatoriske gruppe. 

9. Månedens legestue. 

Først og fremmest vores egen 21. september. Desuden promoveres legestue hos FFF’erne 

27/9 og hos Brønshøj 28/9. Invitationer hænges op. I oktober er det Kulturnattens legestue. 

10. Kommende mærkedage. 

Morten: Aia fylder 40. Morten P fylder 50. Ove fylder 85. 

11. Næste nyhedsbrev 

Sonja skriver noget om julekalendere, egen legestue, idéer til medlemsaften, Folkedans 

Danmarks 90 års jubilæum, onsdagsholdets start 2. oktober og træf i Sdr. Felding. 

12. Næste møder 

29.oktober kl.19.30 

5. december kl. 19.30 

13. Eventuelt 

Intet 

14. Ideer og udestående fra tidligere møder: 

 Spørgeskema til medlemmerne.  

Det kan undersøges i hvilke retninger medlemmernes ønsker går. Tages på dagsorden 

til mødet den 29. oktober. 

 

Efter bestyrelsesmødet præsenterede bestyrelsen sig for børneholdet og ungdomsholdet. Bestyrelsen 

(dog minus Niels) præsenterede sig derefter for baldanseholdet. 


