
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

   

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020 kl. 19.30 – 21.30 
Til stede var: Kirsten, Morten, Sonja, Annette, Linda, og Niels 

1. Valg af referent 
Niels  

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt  

3. Godkendelse af referat 
Referat fra 5. december 2019 godkendt  

4. Siden sidst 
Julefest og pynte-/dekorationsaften. Der var god stemning til julefesten med 51 deltagere, og 
det fungerede fint med hjælpen omkring det praktiske før, under og efter. Måske skal vi have 
færre børnelodder næste år – medmindre vi får flere børn. En stor tak til firmaer m.v., der 
donerede gevinster. 

5. Foreningens drift 

A. Forårsfest 
Intern fest 22. februar, der ikke forudsætter bevilling. Det blev drøftet om vi skal invitere de 
svenske venner. Der var lidt for og imod. Vi kan ikke nå at afklare holdningen i foreningen 
via den planlagte survey. Besluttet, at de inviteres i år, og at vi så via 
spørgeskemaundersøgelsen søger afklaret om der er et ønske i foreningen om fortsat at 
invitere dem.  
Invitationen fra sidst kan ”genbruges”. Prisen fastholdes. Det balancerede nogenlunde. 
Sonja opdaterer invitationen. Kirsten er tovholder på evt. muntre indslag. Lageret skal 
tjekkes.  

B. Flidspræmier 
Gives ved forårsfesten. Der stikkes ”en finger i jorden” for at høre, hvilken type gaver de 
forskellige er til. Sonja havde forud for mødet udsendt følgende:  

Tre år,  
gave a 50 kr. 

Ti år,  
gave a 75 kr. 

25 år,  
gave a 85 kr. 

30 år, gave a 90 kr. 

Amanda 

Bjarke 

Botilde 

Elisabeth E L Helle L Jan A 
Birthe A 
Nina B 
Susanne D 
Kim D 
Morten H 
Andreas L 
Anne-Mette M P 
Morten P 

 

C. Hjemmeside om opvisning, sidste småjusteringer 
Annette havde et forslag til justering af teksten ”danseaktivitet” i stedet for ”danse-
undervisning”. 30 min justeres op til 40 min. Der indføjes en pris for ekstra spillemænd. 

D. Spørgeskema til medlemmerne  
Sonja havde forud udsendt et udkast til spørgeskema til testning i bestyrelsen.  
Annette: Ad forsøgshold: Er det hensigtsmæssigt at stille spørgsmål ved børnehold?  
Der var ingen i bestyrelsen, der stillede spørgsmål ved, om vi skal have et børnehold. 
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Kunne være rart at høre, om der er stor opbakning til det, men kan det berettige det 
spørgsmål. En forening, der lukker sit børnehold lukker sig selv. Medlemmerne har 
mulighed for at komme med forslag f.eks. vedr. en lukning af hold på generalforsamlingen. 
Sonja mente dog, at tendensen i almindelighed er, at folk i højere grad søger løsninger 
uden om end via generalforsamlingen. Spørgsmålet om børnehold slettes. 
 
Ad spørgsmål om hvorvidt deltagerne i afslutningsopvisningen skal betale for deltagelsen: 
Der var en diskussion om spørgsmålet. Spørgsmålet om betaling skal skilles fra 
spørgsmålet om, hvorvidt vi skal holde en opvisning. Uden en tradition for opvisning vil vi 
næppe kunne tilbyde at optræde for andre. Spørgsmål om pris for deltagerne fjernes.  

E. Forberedelse, ideer og datoer for næste sæson, bestilling af gymnastiksale 
Annettes forslag til datoer:  

 Legestue 26. september 2020, Sonja – der har landsforeningen frivilligseminar. 
Datoen vendes med naboforeningerne inden datoen sættes fast og lokaler bestilles.  

 Juleafslutning 19. december. 

 27. februar eller 6. marts 2021 til forårsfesten?  

 Afslutning den 17. april 2020 med generalprøve den 11. april. (Alternativt den 24. 
april med generalprøve den 18.)  

Disse datoer vendes også med naboforeningerne. 

F. Medlemsaften 
Der er både efterårsferien og vinterferien. Der har været både medlemsaftner med mange 
deltagere, som ved Bulgarsk dans, og et par spilleaftner – en med ok fremmøde og én 
med kun tre. Det er nok en forudsætning, at der er et godt tema. Vi har ikke fundet noget 
tema. Besluttet at det bliver en friaften i februar. Via spørgeskema undersøges 
foreningens holdning generelt. Efterårets aften drøftes senere. 

6. Økonominyt 
Sonja havde forud for mødet oplyst:  

Regnskab er tastet frem til 31. december 2019. Der er ikke sket noget særligt i januar indtil vide-
re, der forventes lidt vedrørende Smutten i den kommende uge, hvor der også betales skat. 
Pensionisttilskud er indgået og konteret på de forskellige hold. Fremadrettet har kommunen be-
sluttet, at kun efterlønnere og pensionister med bopæl i Herlev kommune kan opnå dette til-
skud, efterlønnere desuden kun for et hold. 

Aktivitetstilskud til børn er bevilget med 5.379 kr. for 2020 mod 3.985 kr. i 2019.  

Tilskud til fritidsundervisning for voksne er bevilget med 16.922 kr. for 2020 mod 13.088 kr. i 
2019. 

Julefesten inkl. lotteri har givet cirka 2.300 kr. i overskud.” 

Sonja havde samtidig udsendt filer med flg. oversigter: Aktivitetstilskud bevilget 2020, Konto-
specifikation 2019-04 – 2019-12, Balance 2019-04 – 2019-12, og Fritidstilskud bevilget 2020. 

Bestyrelsen takkede for orienteringen. 

7. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.) 
PR-lavet har på forskellig vis reklameret for eftermiddagsholdet – på forskellige digitale 
platforme + Herlev Bladet, samt via Regionen. En del brochurer er fordelt.  

Internationalt lav har udsendt nytårshilsner. 

8. Regions- og landsarbejdet 
Sonja deltager i Regionsmødet d. 26. januar, jf. 10, D. 
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9. Månedens legestue 
Den lille Vendelbo 1. februar og vores egen forårsfest. 

10. Andre aktiviteter 

A. Biografreklame 
Sonja havde forud for mødet udsendt et udkast som PP/PDF til bestyrelsen. Sonja 
bemækede, at der vil skulle tages nye billeder og indhentes tilladelser fra de fotograferede. 
Der skal arbejdes professionelt med layoutet. 
Sonja foreslår, at den drøftes med naboforeningerne. Bestyrelsen tilsluttede sig dette. 

B. Inspiration fra Topmøde for frivillige 
Sonja havde forud for mødet udsendt materiale om frivilligrekruttering: Link til en selvtest og 
an fil med tre trin til en frivillighedsstrategi. 
Punktet udsat. 

C. Smutten, nye tovholdere søges fra arrangørside 
Vi har ingen forslag. 

D. Regionsmøde 26/1. 
Sonja deltager, det foregår i Hjortespring Foreningshus. 

E. Tilmelding til LDF -årsmøde – hvis indbydelse er kommet 
Indbydelse er ikke kommet endnu, Sonja deltager gerne. 

F. Sonjas forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe i forhold til rekruttering af børn til dansen. 
Arbejdsgruppen tænkes at gå i gang med arbejdet her i foråret f.eks. med at forberede en 
prøveballon i august. Linda vil gerne være en del af arbejdsgruppen. Linda prøver at tale 
med Senta. Der ”tænkes” over, om der er andre der kan indgå. Troels måske. Der skal 
tænkes over om der er en mulighed for at lave et projekt sammen med f.eks. en børnehave.  

G. Møde med naboforeningerne 
Sonja og Annette deltager. Sonja tilmelder. 

11. Kommende mærkedage 
Susanne N. fylder 70 på søndag. Mortens Nina fylder 50 + flere andre … se kalender. Opgaver 
fordelt. 

12. Næste nyhedsbrev 
Mandagsholdet og eftermiddagsholdet holder fri i vinterferien. Forårsfest. m.m. 

13. Næste møder: 19/3 kl. 19.30 
Lægges før generalforsamlingen d. 4. maj. 23. april er aftalt, kl. 19.30. 

14. Eventuelt 
Morten har fået spørgsmål om Smutten kan træne her i Herlev lørdag den 13. juni forud for 
Barnlek. Bestyrelsen tilsluttede sig. 

Annette har på Snoghøj talt med en dame om mulighed for at komme på besøg i Herlev. 

Kirsten genopstiller desværre ikke til bestyrelsen, men hjælper gerne med konkrete ting og 
arrangementer. 

15. 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 

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


