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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra skriftligt bestyrelsesmøde i perioden 14. – 25. marts 2020 

Deltagere: Sonja, Morten, Annette, Linda, Niels, Kirsten 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat.  

Godkendt 

4. Siden sidst 

Forårsfest med 39 voksne og syv børn. Dertil kommer 12 svenskere, en instruktør og en 

spillemand, idet Jørgen var syg. Overskud på 714,70 kr. SGN  

Fint resultat. MP 

Når vi holder fysisk bestyrelsesmøde igen, vil jer gerne have at besøg af svenskerne til 

forårsfester på dagsordenen. Der er virkelig både for og imod. AT 

Tænker at Annettes ønske ligger fint i tråd med vores tidligere drøftelse. NT 

Dejligt. Jeg har noteret, at vi sætter deltagelse af svenskerne ved forårslegestuen på dagsordenen 

til næste møde, sammen med budget og regnskab. (KVN 

5. Foreningens drift 

A.  Coronavirus, skal vi agere i forhold til det? 

Myndighederne har lukket alt i 14 dage, så vi har aflyst tre gange onsdagsdans, to (nu tre ) gange 

mandagsdans og en (nu to) gang søndagsdans. Vi skal tage stilling til erstatningsdans/økonomisk 

kompensation. SGN  

Vi holder øje med udviklingen og forlænger lukkeperioden, hvis de officielle kilder tilråder 

dette. Vi kan måske spørge medlemmerne, om de har en forventning om ekstra dansedage eller 

kompensation, eller alle accepterer en forkortet sæson set i lyset af de særlige forhold. Måske vi 

kan spørge under generalforsamlingen. MP 

Enig med Morten, synes vi skal høre medlemmerne om de forventer kompensation. KVN  

Enig med MP i forhold til lukkeperioden. Er det ikke svært at udregne kompensation. Hvad med 

de medlemmer der ikke alligevel havde tænkt sig at komme f.eks. ferie, pasning af børnebørn, 

teater, arbejde eller andet? AT  

Tænker ikke at medlemmerne forventer en kompensation - sådan tror jeg ikke vi er. Det er jo en 

force majeure-situation. Kan det i øvrigt ikke medføre et betydeligt underskud? Vi kan 

selvfølgelig godt spørge - for at drage medlemmerne med på råd, men må vel også samtidig 

nævne, at det kan belaste økonomien væsentligt. Har du et tal på det Sonja? Hvad er status i 

forhold til lønningerne/kompensation til Annette og René? NT 

Jeg forventer ingen løn. Jeg har ikke talt med spillemændene om dette, skal jeg gøre det? Ved 

akut forkortelse af dansetiden dagen før eller samme dag, har vi fået løn alligevel. Det er sket 

meget få gange, hvor et helt hold børn er blevet syge eller har meldt afbud samme dag. AT  

Jeg synes det vil være fint, hvis Annette spørger René. NT  

Aftenholdet mister relativt få gange og vil sikkert være afslappede omkring kompensation, men 

eftermiddagsholdet får aflyst tre ud af otte gange, altså næsten halvdelen. Her har Annette, Bent 

og jeg talt om at tilbyde et par gange i april, hvis coronaen har lagt sig. Måske to gange a to 

timer, da der er mistet tre gange a 1,5 time? Hvis opvisningen gennemføres ultimo april, har børn 

og bal mistet to væsentlige gange for at gennemføre og bør også tilbydes ekstra tid – måske i 

forbindelse med generalprøven for baldansernes vedkommende? Børnene kan vel næppe 
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forventes at koncentrere sig i længere tid. Økonomisk tror jeg ikke, at nogen dansere vil 

spekulere i at få returneret 20 til 120 kr., men flere vil være kede af at gå helt glip af dansen.  

Med hensyn til løn vil det redde balancen, hvis vi ikke skal udbetale fuld løn for hele marts, og i 

så fald vil der være råd til at tilbagebetale kontingent til eftermiddagsholdet. Annette må gerne 

for min skyld stikke en finger i jorden. SGN 

Ingen af spillemændene forventer løn. AT 

B. Opvisningslegestue/Afslutning 

Forventes afholdt 25. april med generalprøve 18. april, men vi må se coronavirussituationen an. 

SGN 

Enig.MP  

Enig, men er bange for det ikke ser for godt ud. KVN 

Enig.AT 

Enig - er også bange for, at det ikke ser for godt ud LK 

Jeg tror ikke på, at der bliver slækket på nogen restriktioner før påske - tværtimod. Se 

udviklingen i mange andre europæiske lande. Det er ikke sandsynligt at epidemien klinger ud af 

sig selv foreløbig. Også efter påske vil der være behov for, at vi passer ekstra godt på hinanden - 

og ikke mindst på medlemmer i risikogrupper. Er der en frist for, hvor sent vi kan aflyse 

legestuen (hvis det bliver nødvendigt) i forhold til honorering af kvartetten, NT? 

Der er ingen sidste frist for aflysning, men almindelig høflighed kræver et varsel, så ingen 

forbereder sig unødigt. SGN 

C.  Generalforsamling 

Forventes afholdt 4. maj, hvis landet er genåbnet. (Enig.MP) Der skal findes ny formand, eller 

eventuelt en ny kasserer, da Sonja i højere grad har fokus andre steder end at holde styr på 

økonomien. Måske skal Sonja rokere til formand og vi finder et stabilt økonomimenneske, der 

holder sig ved sit ansvarsområde?  

Enig.Vi skal under alle omstændigheder prøver at støve egnede emner op. MP)  

Det ville være så dejligt om det kunne lykkes. (KVN) 

Det kan prøves - men har vi et bud på nogen, der kan hamle op med Sonjas økonomievner?  

Jeg har længe tænkt på at spørge Lau. Han er stabil og bankuddannet og vil gerne foreningen, og 

han behøver jo ikke at komme til dans hver gang. SGN 

Ok fra mig til at spørge Lau, NT. 

Der er ingen, der har modtaget forslag til vedtægtsændringer. NT 

Vil Linda indtræde som fuldgyldigt medlem? Du har jo fungeret som sådan… SGN 

6.  Økonominyt 

A. Regnskab 

Sonja arbejder på det, men se 5 A og C. Jeg er næsten færdig, men var usikker på løn for marts. 

SGN 

Jeg foreslår, at vi udskyder Regnskab og Budget til næste møde så Sonja får tid til at afslutte det. 

NT 

Regnskabsåret slutter 31. marts, og hvis vi skal holde fast i lidt normalitet og overholde 

vedtægterne, skal regnskabet ud med indkaldelse til generalforsamling senest 20. april. (SGN, 

22/03/2020) 

 

B.    Budget 

Sonja har udsendt budgetforslag med fremdatering af kendte poster i regnskabet og forslag om 
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ny prisstruktur, hvor vores timepriser er de samme uanset hold. Desuden at unge betaler halvt 

kontingent, studerende på SU/lærlingeløn kvart kontingent. Det giver her og nu en forholdsvis 

stor kontingentstigning på mandagsholdet, men Sonja finder det mere retfærdigt i det lange løb. 

Sonja har også sendt en balance, der blandt andet mangler løn for marts samt indtægter 

vedrørende børnestævne, samt regnskabsdetaljer, som er opdateret uden at tage højde for 

coronaaflysninger mv. SGN 22/3/2020 

Sonja, hvis nogen skulle spørge, er f. eks. de 20 kr., som en mandagsdansetimepris er angivet 

med i budgettet egentlig en timepris (= 60 min.) eller en lektionspris (mindre end 60 min.) Eller 

er det bare lettere at skriv/sige timepris? 

Kontingent for mandagsholdet: Er der psykologi i at holde mandagholdets pris under kr. 1000? - 

måske for evt. nye medlemmer? - Hvis mandagskontingentet kommer til at stige væsentligt i %, 

så tænker jeg at der måske kan være en psykologisk effekt, at der ved evt. flere corona-aflyste 

dansegange overføres lidt kontingentbetaling fra sæson 19/20 til 20/21 for hvert medlem - 

Eller også holder vi alle så meget af ‘Herlev Folkedansere’, at en nødvendig 

kontingentforhøjelse blot bliver betalt. (LK) 

Prisen er en undervisningstimepris. Prisen for aftenholdet har i nogle år været over 1.000 kr., da 

landsforeningskontingent på p.t. 180 kr. kommer oveni. Nye medlemmer er ofte overraskede 

over, at folkedans er SÅ billigt. Andre danseformer tager rask væk 400-500 kr. om måneden. 

(SGN) 

Efterfølgende er nyt budgetforslag udsendt, da timetal for eftermiddagshold og børn var forkerte. 

Det bliver derfor ikke muligt at synkronisere priserne. Et flertal i bestyrelsen var heller ikke 

stemt for den store forhøjelse til mandagsholdet. 

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

B&U stævne 2. - 3. maj er den oprindelige plan. Sonja har været så hjælpsom at tilmelde - og 

betale - 10 børn, Senta og Lena, samt Mies mor. (LK)  

8. Regions- og landsarbejdet 

Landsstyrelsen har mandefald, idet tre ud af syv forlader styrelsen i utide, en trækker sig i sit 

valgår. Dermed er styrelsen nede på tre personer, fire ny skal findes. Sonja tilmelder sig 

årsmøde, som stadig forventes gennemført. SGN  

OK, MP  

OK - er der informationer om årsagen til mandefaldet? NT. 

Formanden ville have trukket sig sidste år, ombestemte sig, men er nu alligevel udbrændt, se 

Trin & Toner. Økonomien gjorde, at et flertal i bestyrelsen valgte at skære på dragtarbejdet, 

hvilket har fået de to, der brænder for dragtarbejdet til at gå i utide i protest. Den fjerde trækker 

sig i sit valgår efter at have taget sin tørn i styrelsen gennem flere år. SGN 

9.     Månedens legestue 

Alt er aflyst... SGN 

10.  Andre aktiviteter 

A.  Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

Lige nu er der kun 24 besvarelser. Skal jeg prøve at lægge den i facebookgruppen?  

(Det kunne være en fin idé med facebook. Der er nok nogle, som ikke har 'fanget' at der 

var et link i nyhedsbrevet. MP  

Jeg synes vi skal prøve alt, men måske sammen med aflysninger sende linket igen i en mail 

der ikke indeholder så meget andet? KVN 
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Det er 20/3 lagt på facebook, jeg udsender også linket sammen med besked om yderligere 

aflysninger. SGN 

B.    Sommerferieaktivitet 

Der har været problemer med at skaffe lokaler, men med kommunens hjælp har skoleleder 

nu lovet at finde plads til os. SGN 

OK.MP 

René og jeg har skrevet det i kalenderen. AT 

Ok NT. 

C. Herlev Festuge 29/8. 

Jeg har endnu ikke gjort noget.  

Kan ikke huske, hvornår der er svarfrist, men vi skal vel være med igen i år? MP 

Jeg kan, men har ikke spurgt musikken, da vi mangler et tidspunkt.AT 

Svarfrist er 3. april, men kommunen er rummelig… SGN 

Tænker vi skal være med. NT 

D. Skal der søges penge fra foreningspuljen Folkedans Danmark? 

Jeg har endnu ikke tjekket de nye retningslinjer, men ønsker stadig penge til at gennemføre 

10 E. SGN 

 Det ville være et oplagt formål at søge penge til. KVN 

E. Biografreklame 

Se 10 D. SGN  

Hvad sagde naboforeninger, kunne vi lokke nogen af dem til at være med ? KVN 

De fik tilsendt oplægget inden mødet, men ingen bed på. SGN 

F. Inspiration fra Topmøde for frivillige 

Udskydes 

G. Sonjas forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe i forhold til rekruttering af børn til dansen 

Senta har umiddelbart sagt, at hun har rigeligt med andre aftaler pt. LK 

Jeg foreslår, at vi inddrager kommunens konsulent samt FD Hovedstadens B&U-udvalg. 

SGN 

Lyder som en god idé. NT 

H. Møde med naboforeninger 21/1 kl.19.30 Ryttergården Pederstrup 

Vi deltog og koordinerede datoer. SGN 

Men altså ikke  andre samarbejdstiltag? KVN 

Nej, kun datoer og det forløb meget konstruktivt. AT) 

Det er vist første gang i 30 år, det er lykkedes at koordinere datoerne. Vi fik også lov til at 

lægge materiale omkring børnedans hos Ballerup, som deler hus med noget pædagogisk 

aktivitet med stor deltagelse af børn. SGN 

I. Skumring for børn, 3.oktober på Herlev Bibliotek 

Det vil være et glimrende udstillingsvindue ved sæsonens begyndelse. SGN 

Super idé. Hvor meget hjælp er der behov for ud over Annette og en musiker? MP  

Jeg synes også det kunne være fint at satse på. (KVN) 

Jeg og nogle fra familieholdene kommer, men det er også dejligt med dansehjælp fra 

voksenholdet. Man kan sige, at det er samme koncept som til Herlev Festuge. AT 

Enig med Annette, Herlev Festuge i mindre målestok. SGN 

Fint. NT 
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11. Kommende mærkedage. 

Her stoler jeg trygt på Ninna og Morten. SGN 

Jeps, Peter 60 år 31/3, vi sender et gavekort til Plantorama. Helle og Kirsten i maj, gaver er købt. 

Afventer mulighed for at overbringe blomst til Elisabeth og gave til Anne-Mette. MP 

Endnu en gang tak for indsatsen KVN.  

Også en tak herfra. Gavekort kan blive risikable, hvis firmaer lukker pga krisen. NT 

Tak, lige præcis planteskolerne har vist kronede dage, nu hvor alle har tid til at gå i haven… 

SGN 

12 Næste nyhedsbrev 

Måske brygger jeg noget sammen. SGN 

13. Næste møder; 23/4 kl.19.30 

Står i kalenderen. SGN 

Ja ,AT 

14. Eventuelt. 

Intet 

15. Ideer og udestående fra tidligere møder: 

Formålsparagraffen og gennemgang af vedtægterne. 

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

 

Mødet er afholdt ved hjælp af mailkorrespondance pga. nedlukning under coronaviruspandemien. 

Niels har samlet trådene, Sonja har finpudset 


