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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 19.30 
Til stede: Kirsten, Sonja, Morten, Annette, Niels og Linda 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 
Niels. 

2. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 
Godkendt.  
Niels spurgte hvor referater bevares. På hjemmesiden og i en protokol. Protokollen blev fundet 
på lageret efter kontakt med den anden Morten. Skal opdateres. Mangler referater fra 2016 til nu. 

4. Siden sidst 
Sonja deltog i frivillig fredag 27. september, hvor vi lærte om Disneys idéudviklingsproces samt at 
fejre sine fejl og blev muntret op af et forrygende trommedanseindslag. God og hyggelig aften. 

Kulturnat 11. oktober var en god aften med mange nysgerrige og danseglade besøgende. Kraftig 
regn kan have fået nogen til at blive væk. Der evalueres 5. november. Annette: Fin aften, men 
det havde været lidt svært at få børnene ud af døren til arrangementet, da det også var idrætsdag 
og lige før efterårsferien. Men godt at have børnene med. Sonja: Oplyste, at arrangementet 
skulle være åbent fra kl. 18, og at det var skønnet svært at få de voksne til at møde allerede fra 
kl. 18. Annette: Ole havde set, at Hjemstavnsforeningen havde været meget aktive med uddeling 
af brochurer. Morten: Det kunne have været mere tydeligt, at hjælpere kunne komme ind uden 
kulturpas. Morten og Sonja: Der er behov for, at hjælperne hjælper med at pakke ned. Der bør 
laves en plan. Morten, Ninna og Sonja havde måttet rydde op og pakke ned til sent på natten. 

Medlemsaften 14. oktober var hyggelig, men kun Andreas, Niels og Sonja deltog, da vores 
brætspilsentusiaster var kaldt på arbejde. 

Vi har været i Smutten 26. og 27. oktober – i Holeby. Godt arrangement. 

5. Foreningens drift 

A. Opdatere medlemsliste og indbetale kontingent til Folkedans Danmark 
Der arbejdes intenst, enkelte uafklarede er markeret med rødt på listen. De er kontaktet, og 
der sker dagligt noget. Kontingent til Folkedans Danmark indbetales på torsdag. 

B. Hjemmeside om opvisning 
Afventer. 

C. Spørgeskema til medlemmerne 
Afventer. Sonja spørger til ”retningen” på spørgeskemaet: Hvordan ser I på udlandskontak-
ten? Hvordan har I det med oprettelse af forsøgshold med muligt underskud? Medlems-
aftner? Ønsker vi fortsat at lave opvisninger? (Der var lidt diskussion om dette spørgsmål – 
for og imod – hel pris og halv pris.) 

D. Tro og love-erklæring vedr. tilskud fra DIF/DGI foreningspulje, brugt til annoncering  
Er indsendt. 



Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

   

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

E. Evaluering af efterårslegestuen, samt af indsats hen over sommeren for at skabe 
opmærksomhed om vor forening. 
Udmærket legestue 21. september med 49 voksne og 8 børn som deltagere. Underskud på 
418,70 kr., men noget reddes hjem af barsalget. 
Indsatsen har skaffet et nyt medlem, derudover har mindst en været forbi til prøvetime. Vi har 
været i kontakt med mange, som virkede positive og interesserede, men alligevel ikke 
kom/blev hængende. 
Der har været opmærksomhed på avisannoncerne – men kun et enkelt nyt medlem og én 
der prøvede en enkelt gang. Drøftelse af muligheder. Vigtigt at have en aktivitet for at blive 
ved med at prøve at tiltrække nye.  
Sankt Hans-arrangementet gav ikke medlemmer. Publikum var i en lidt for høj aldersgruppe. 
Det gav lidt synlighed og lidt indtægt. 

F. Sæsonstart 
Et nyt barn er begyndt på børneholdet, juniorholdet har mistet tre. Der er 6 børn på det store 
hold. 4 på det lille hold. Baldanseholdet har tilsyneladende mistet seks medlemmer, fire er 
begyndt. Der er 2 kvadriller. Eftermiddagsholdet bliver ca. 1½ kvadrille. 
Der har generelt været en lille tilbagegang på alle hold med undtagelse af eftermiddags-
holdet, der er nyt. Der har til gengæld været godt fremmøde på mandagsholdet. 

G. Evt. indkøb af service til genbrug 
Morten sonderer muligheder. Forskelligt ikke-egnet service er set. 

H. Julefest 
Folk er begyndt at spørge. Sonja har udarbejdet et forslag til invitation. Der laves 
tilmeldingsliste. Sonja står for tilmeldingerne. Udsendes sammen med nyhedsbrev. 

6. Økonominyt 
Sonja har udarbejdet oversigter. Folk har været gode til at indbetale kontingenter. Der er kun et 
enkelt udestående kontingent og et par udestående fsv. evt. støttemedlemmer. 
Da vi endnu ikke kender det kommunale tilskud, ser det p.t. ud som om, at der er underskud på 
alle hold. Det bliver forhåbentlig bedre, når vi får det kommunale tilskud. Det blev drøftet at købe 
flere lodder til julefesten. Sidste år blev der købt 400 lodder, der hurtigt blev udsolgt. 

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

A. Barnlek 15-18/7-2000 i Sverige, lige udenfor Gøteborg 
Senta tager af sted med børnene. Mille og Tommy vil muligvis også med. Der vil muligvis 
blive arrangeret en fælles bustur – en forening i Tølløse. 

B. Børnestævne 
Der forventes ikke deltagere der. (Endelig tilmeldingsfrist er i marts.) Nogle forventer at tage 
til majstangsfest i Halle. 

C. Grønland i Tivoli (se fremsendte mail) 
Mailen blev drøftet. En del tvivl om, hvorvidt de kommer og hvad de kunne tænke sig. Er det 
muligt at lave et arrangement midt i sommerferien. Vi prøver at høre ad på en danseaften. 

8. Regions- og landsarbejdet.  
Lørdag 28. september deltog Sonja i landsforeningens frivilligseminar, hvor man gennemgik 
foreningsundersøgelsen, ud fra undersøgelsen defineredes nogle udfordringer, og man forsøgte 
at finde løsninger. Meget spændende. 
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Landsforeningens 90 års fødselsdag er endnu ikke blevet fejret i hovedstaden. 
Regionen holder en legestue den 9. november for børn på Frederiksberg. Sonja orienterer 
børnefamilierne pr. mail. 

9. Månedens legestue. 
Den lille Vendelbo 9. november og FFF 29. november 

10. Andre aktiviteter 

a. Topmøde for frivillige 9/11 kl.9-15, tilmeldingsfrist 3/11 
Sonja vil gerne deltage – selvom dagen er vanskelig at passe ind. Linda overvejer. Kirsten er 
forhindret – men ville gerne have været med. 

b. Idrætskurser I Region Hovedstaden (kaisport.dk) 
Kurserne Klubkommunikation 14. november, Effektiv ledelse 20. november, Arbejd strategisk 
25. november frister Sonja, men de kan ikke passes ind i kalenderen. 

11. Kommende mærkedage. 
Sonja præsenterede en opdateret liste – inkl. uafklarede. 

12. Næste nyhedsbrev 
Emner: Julefest og klippe- klistreaften, julekalender – kontakt Morten, flere ideer? – kontakt 
Sonja.  

13. Næste møder 
5.december kl.19.30 
16. januar 2020 kl. 19.30. 

14. Eventuelt. 
- 

15. Ideer og udestående fra tidligere møder: 
Sonja er stadig lun på biografreklamen.  
 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’ frem for ’folkedans’? 

 Absalon Kirke / Vartov. 

 Udsende PR materiale 

 Spørgeskema til medlemmerne. 

 Hvordan får vi medlemmerne til at melde sig som hjælpere til flere (enkeltstående) aktiviteter. 


