
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23.april 2020 kl. 19 – 21.30  

I mødet, der blev afholdt via Skype, deltog: Kirsten, Morten, Sonja, Annette, Linda og Niels. Mødet 

sluttede kl. 20.24! Linda deltog til kl. 20. 

Sonja havde forud for mødet sendt en række informationer og forslag m.v., som drøftelsen af flere af 

punkterne kunne tage udgangspunkt i. Disse er indarbejdet i referatet. 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Det foregående møde blev afholdt via mailudveksling. Godkendt. 

4. Siden sidst 

Sonja: Har deltaget i støttemedlem Ejlers bisættelse. I Ejlers ånd gav foreningen et 

støttebeløb til SOS Børnebyerne i stedet for en bårebuket.  

Vi har solgt alle børnestævnelodder, der var i alt tre gevinster a 50 kr. og en a 100 kr., så 750 

kr. er afregnet.  

Eftermiddagsholdet har søgt om plads i Foreningshuset og har fået tid torsdag kl. 12-13.30, 

hvilket holdet er indforstået med. 

Vi er tilmeldt sommerferieaktiviteter i uge 28, og indtil videre forventer kommunen at 

gennemføre. Vi er også tilmeldt festugen, som er uafklaret. 

Drøftelse af sommerferieaktiviteter: Det er svært at vurdere, hvad der vil kunne afholdes og på 

hvilke vilkår. Vi må afvente udmeldinger fra kommunen. Sonja: De generelle udmeldinger om 

afstand mellem personer gælder ikke børn. Tilmeldingsperioden er maj-juni. Indtil videre må vi 

vente og håbe – og se om aktiviteterne evt. bliver afblæst. Det er uafklaret med deltagelse fra 

foreningen.  

5. Foreningens drift 

Sonja: ” Citat af Albert Einstein: "Hvis en ide ikke ved første øjekast virker absurd, er der ikke meget 

håb for den." 

A. Generalforsamling; hvordan kan den afholdes? Dagsorden, beretninger, opstilling af 

bestyrelseskandidater til valg 

Sonja: I henhold til vedtægterne skal generalforsamling afholdes i maj og indkaldes med 

mindst 14 dages varsel, så teoretisk kan vi nå det rettidigt, hvis forsamlingsforbuddet 

ophæves. Typisk er fremmødet maks. 25 personer, så i et stort lokale med vinduerne 

åbne, bør vi kunne overholde afstandskrav osv. Eller i godt vejr holde forsamlingen 

udendørs.  

Under alle omstændigheder kan beretninger, regnskab og budget sendes til medlemmerne 

lige som kandidater kan efterlyses. Jeg håber, at Linda har mod på at træde ind som 

fuldgyldigt medlem? Lau har endnu ikke reageret på min forespørgsel, jeg prøver igen. 

Alle bilag, balancer, kontospecifikationer osv. er sendt på mail til revisorerne. Foreløbig har 
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Lena meddelt, at hun har gennemgået bilag og kan godkende det, jeg afventer Helles 

tilbagemelding. 

Hvis vi ikke kan mødes, kan vi bede medlemmerne om at komme med spørgsmål inden en 

vis dato, besvare disse spørgsmål og sætte punkterne til afstemning via surveymonkey. 

Der var enighed om at stile mod at afholde generalforsamlingen i maj, hvis forbuddet mod 

forsamlinger på mere end 10 bortfalder den 10. maj. Der er punkter, det er vigtigt at drøfte 

på generalforsamlingen i fht. den kommende sæson.  

Der mangler stadig bestyrelsesmedlemmer? Skal vi søge en vedtægtsændring for at få 

nedsat antallet af bestyrelsesmedlemmer? Sonja prøver stadig at få afklaret om Lau vil 

have lyst til at overtage kassererposten. Linda meddelte under mødet, at hun ikke ønsker 

at indtræde i bestyrelsen som fuldgyldigt medlem. 

Der arbejdes på at afholde generalforsamlingen den 25. maj. Forberedelser igangsættes. 

B. Hvordan kan vi danse i fremtiden hvis coronakrisen trækker ud ? 

Sonja: Som det ser ud nu, vil det være tilladt at starte sæsonen, men mange vil nok være 

bekymrede. Det store spørgsmål er vel, hvornår Annette er klar? Eller om hun kan 

undervise via skype eller lignende? Eller om vi skal finde en vikar, indtil Annette melder sig 

på banen? 

Kan vi i den første tid hovedsageligt have tringennemgang, hvor vi danser enkeltvis og 

med afstand, gerne med fokus på kropsholdning, balance, rytmiske klap og appel, 

"musikteori"? 

Eventuelt med enkelte pardanse, hvor folk, der alligevel kysser på hinanden/bor sammen, 

samt de ubekymrede danser parvis sammen med afstand til de andre, og resten tager 

dansene solo? Eventuelt danse udendørs, hvis vejret er til det, måske med ly fra pavillon 

og/eller telt?  

Kan vi ved højt fremmøde lade halvdelen af danserne sidde hver anden dans over for at 

skabe plads? Eller en tredjedel hver tredje dans osv.? 

Børneholdene holdes vel sammen i familiegrupper? 

Kan baldanseholdet have fokus på balpardanse? 

Annette vil forberede programmerne, så de er klar, hvis det bliver muligt. Måske kan det 

vise sig nødvendigt at nøjes med en kortere sæson – f.eks. med start efter efterårsferien 

eller en halv sæson. Det er nemmest med mandagsholdet. Med de andre hold (søndags- 

og torsdagshold) er det lidt svært at planlægge, hvornår der kan startes. Det er rigtig svært 

at se, om vi kan starte, når man skal være 1 – 2 m fra hinanden.  

Det blev drøftet at foreslå, at åbne for et reduceret kontingent, hvis dansesæsonen starter 

senere. En første rate skulle falde i oktober og dække kontingentet til landsforeningen og 

samtidig dokumentere et ønske om fortsat at være medlem. Derefter rater efter antal 

dansegange/starttidspunkt. 

Vi må vente og se, hvad der sker. 
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6. Økonominyt 

A. Regnskab 

Sonja: Regnskabet sluttede på et overskud på 294,49 kr. Hvis vi havde gennemført alle 

dansegange i marts, havde vi fået et underskud på nogle tusind kroner. Dette underskud 

ville i bund og grund skyldes, at børne-, bal- og eftermiddagshold mangler tre til 12 

dansere for at balancere.  

Regnskabet blev drøftet, herunder muligheder for tabskompensation. Det blev godkendt. 

B. Refusion af kontingent pga. aflysninger ifb. med coronavirus 

Sonja: Umiddelbart havde jeg forestillet mig at tilbyde erstatningsdans, men det går nok 

ikke. I henhold til love og regler har man krav på kompensation for ydelser, der er blevet 

aflyst, så vi kan tilbyde refusion, hvis folk ønsker det, og sige pænt tak til alle, der giver helt 

eller delvist afkald.  

29 fuldt betalende voksne på mandagshold har hver især fået aflyst for 113,12 kr., samlet 

3.280,48 kr., på eftermiddagsholdet 10 dansere a 128,65 kr./1.286,50 kr., 16 baldansere 

22,75 kr./364 kr., førstebørn cirka 35 kr./175 kr., søskendebørn cirka 15 kr./60 kr. Alt i alt 

kompensation for 5.455,98 kr.  

Jeg har forsøgt at tage højde for kommunalt tilskud, men ikke for studierabat og 

pensionisttilskud. 

Kirsten og Sonja foreslår, at medlemmerne tilbydes kompensations for tabte dansegange. 

Det forventes ikke, at nogen ønsker det. Det blev besluttet – med kommentar om, at 

medlemmerne ikke behøver at ønske det.  

C. Budget 

Sonja: Jeg har gjort et nyt forsøg, hvor jeg har sløjfet opvisningen, men bevaret 

sommerferieaktiviteter, festuge og efterårslegestue. Desuden har jeg afsat et beløb til 

kompensation, men ikke hele beløbet, da jeg tror, at mange vil give afkald. 

Der var tilslutning til budgettet. Det er mange usikkerheder på grund af Coronasituationen, 

men det kan ikke gøres bedre nu. 

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

8. Sonja: Børnestævne og Barnlek er blevet aflyst, alt ligger stille.  

9. Regions- og landsarbejdet.  

Sonja: Årsmødet er foreløbig udskudt til 6. juni, men man afventer politiske udmeldinger. 

Sonja er tilmeldt.  

10. Månedens legestue 

Alle legestuer er aflyst. 

11. Andre aktiviteter 

Ingen 

12. Kommende mærkedage 

Uddelegeret 
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13. Næste nyhedsbrev 

Sonja: Bør indeholde tanker om fremtiden. Morten: Der kan stå noget om 

sommerferieaktiviteter, byfest mm. Og om den usikkerhed, der er om det pt. Et punkt om at 

spørgsmålet om refusion af kontingent vil blive taget op på generalforsamlingen. Kirsten: 

Noget om spørgeskemaundersøgelsen. Noget om at vi overvejer mulighederne for den 

kommende sæson i forhold til Coronaudfordringen. Efterlysning af bestyrelsesmedlemmer. 

14. Næste møder 

11. maj kl. 19 – om generalforsamling og ”siden sidst”.  

Mødet holdes via Skype. Niels udsender et link før mødet. 

15. Eventuelt 

Intet 

16. Ideer og udestående fra tidligere møder: 

 Resultat af spørgeskemaundersøgelse 

Sonja: Vi kom op på 39 besvarelser. Sonja prøver at samle op på noget og eftersender. 

 Sommerferieaktivitet 

Kommunen har 16. april meddelt, at de håber at kunne gennemføre. 

 Herlev Festuge 29/8 

Kommunen forventer at have retningslinjer og træffe beslutning i begyndelsen af maj. 

 Skumring for børn, 3/10 på Herlev Bibliotek 

Det håber og tror vi på det.  

 Biografreklame 

Både foreningspuljen og biograferne er lukkede, så det må blive i 2021 

 Inspiration fra Topmøde for frivillige. 

Frist for tilbagemeldinger 3. maj. Der efterspørges om det skal afholdes i en weekend eller en 

hverdag aften, om der ønskes et fagligt oplæg m.v. Enighed om, at weekend er bedst og at 

det er godt med et fagligt indlæg.  

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

Sonja: Det bør vi gøre, det er vigtigt at rekruttere nogle børn, hvis børneholdene skal køre.  

Det blev drøftet. Bør igangsættes allerede nu – også selvom aktiviteter muligvis først kan 

sættes i gang næste år.  

Senta kan ikke deltage.  

Der blev drøftet forskellige muligheder for at få støtte til aktiviteter.  

Linda meddelte, at hun ikke ville kunne deltage i indendørs møder p.t. Morten undersøger hos 

Carsten Jørgensen, som er formand for regionens børneudvalg. Sonja vil undersøge 

muligheder hos kommunen. Annette har ingen idéer pt.  

 Skal der søges penge fra foreningspuljen Folkedans Danmark ? 

Sonja: Menes der foreningspuljen fra DGI og DIF eller den med OK-midler hos FD? 

Hvis vi kommer i gang med noget børnerekruttering, undersøges mulighederne hos 

landsforeningen. 

 Skal svenskerne fortsat inviteres til forårsfesten? 

Det må vi jo diskutere, men 21 ud af 39 besvarelser mener, vi skal holde fast i de nuværende 

venskabsforeninger, kun en mener, vi skal droppe en eller flere af dem. 

Der blev evalueret, men ikke konkluderet – det må vente.  


