
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2019 kl. 19.30 
Til stede: Kirsten, Sonja, Annette, Morten, Linda og Niels 

1. Valg af referent 
Niels 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

3. Godkendelse af referat 
Referat fra 29. oktober 2019 godkendt. 

4. Siden sidst 
Det centrale foreningsregister har den 29. november efterspurgt den årlige 
medlemsregistrering. Sonja indberetter. 

Morten har undersøgt bæredygtige alternativer til engangskrus og -kopper. Krusene er typisk 
store – ca. 300 ml. Nogle uden andre med hank. Morten kikker videre. 

Der er pt. pause fra onsdagsholdet. Det er hyggeligt på holdet – men lidt sårbart i forhold til 
antal deltagere.  

5. Foreningens drift 

A. Hjemmeside om opvisning 
Sonja udsendte et forslag d. 21. november. Det blev drøftet. I hovedtræk godkendt. Sonja 
laver små justeringer og genudsender. 

B.  Spørgeskema til medlemmerne 
Sonja har udsendt forskellige udkast til spørgeskema, der tænkes udsendt til 
medlemmerne: 1. Vedr. udlandskontakt til andre foreninger. Blev drøftet og godkendt 

2. Om holdning til drift af hold, der giver underskud – f.eks. dansetilbud til børn. 
Baldansehold og eftermiddagshold har været opstartet med underskud. Baldanseholdet har 
i perioder kunnet løbe rundt. Økonomien i eftermiddagsholdet er afhængigt af i hvilket 
omfang, vi kan få kommunalt tilskud. Det vides endnu ikke. Det blev drøftet om det er 
hensigtsmæssigt at rejse disse spørgsmål. Nogle formuleringer blev vendt. Sonja justerer. 

3. Spørgeskema vedr. sociale aktiviteter og deltagelse i foreningens ”drift”. Kirsten foreslog, 
at der tilføjes ”med eller uden dans” ved et af forslagene. Sonja mente, at det ikke er 
nødvendigt og at det ikke bør blive for omfattende. Sonja laver smårettelser. 

C.  Dekorationsaften og Julestue 
Sonja: Da julestuen er et lukket arrangement, skal der ikke søges bevilling. 

Sidste års program med tider for de forskellige dele blev læst op. En revideret plan lægges 
frem på en af de førstkommende danseaftener. Det undersøges om Helle igen vil købe 
julebollerne. ”Juleskabet” tjekkes for anvendelige materialer m.v. Huskeliste: 
kaffe/te/øl/vand/pebernødder/servietter/service/juice/mælk mm. Lodder til lotteri skal 
bestilles. Antallet af voksenlodder øges fra 400 til 500, da der kunne have været solgt flere 
lodder sidste år. Evt. købes til 2 år, hvis det er fordelagtigt. 

Ilse har meldt sig til indkøb af slik til godteposerne. Morten køber gevinster. Sonja bestiller 
lodder. 

D.  Ideer og datoer for næste sæson 
Annette har set på datoer, men de er ikke klar endnu. Legestue måske i anden halvdel af 
september 2020. Afslutning 18. april 2021? Forårsfest den 27. februar 2021? Annette 
undersøger videre. 
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Sonja foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan se på, hvordan børn kan 
rekrutteres. Der er behov for at gøre en indsats for at øge antallet af børn på holdene. 
Drøftes videre senere. [Linda har efterfølgende bemærket: Ved nærmere eftertanke, så 
havde de store børnehavebørns pædagoger mange emner, der skulle nåes med børnene i 
marts og april, inden vores børn skulle i skole. Derfor tænker jeg, at vi skal arbejde hurtigt, 
hvis vi skal ud i børnehaverne i almindelig åbningstid i løbet af de næste vintermåneder. 
Alternativt hvis en institution har et (børne-) relevant aftenarrangement i de første fire 
måneder af året.] 

6. Økonominyt 
Sonja havde forud for mødet fremsendt opdateret regnskab (kontospecifikation og balance). 
Det ser fornuftigt ud. Der forventes et lille overskud. 

7. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 
Julehilsner til udenlandske vennegrupper. Tom og ”Preusserne” kontaktes – de har mest 
kontakt med vennegrupperne og har sendt hilsner før. Kirsten kontakter dem.  

8. Regions- og landsarbejdet.  
Sonja er med i en arbejdsgruppe under Landsforeningen – om medlemsfastholdelse. 1. møde 
17. januar 2020. 

9. Månedens legestue 
Vores egen. 

10. Andre aktiviteter 

A.  Biografreklame 
Udskydes til januar. Sonja laver oplæg. 

B.  Grønland I Tivoli 
Vi ved stadig for lidt om, hvad der sker. Der har været meldt ud om det på en danseaften. 
Det gav ingen særlige reaktioner. 

C.  Inspiration fra Topmøde for frivillige 
Sonja deltog. Det var rigtig godt. Gav meget inspiration – bl.a. til digitale spørgeskemaer – 
og tips til, hvordan man får frivillige til arrangementer m.v. Punktet sættes på dagsorden 
igen næste gang. 

D.  Smutten og Barnlek 
Der er rod i de datoer, vi pt. har modtaget. Senta tager med på Smutten. Måske skal der 
flere voksne med – afhængig af antallet af deltagende børn.  
Senta er kontaktperson for Barnlek. 

E.  Regionsmøde 
Sonja deltager – vi er vært. 26. januar 2020. 

11. Kommende mærkedage. 
- 

12. Næste nyhedsbrev 
Varsle spørgeskemaundersøgelse. Datoer for diverse arrangementer.  

13. Næste møder 
16. januar 2020, kl. 19.30. Næste igen: 19. marts kl. 19.30. 

14. Eventuelt. 
- 

Niels  


