
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde mandag den 11. maj 2020 kl. 19.00 via skype  

Dagsorden 

1. Valg af referent 
Niels 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

3. Godkendelse af referat 
Godkendt 

4. Siden sidst 
- 

5. Foreningens drift 

A. Generalforsamling 
Sonja: Forsamlingsforbuddet reguleres først 8. juni, så vi kan ikke mødes 25. maj. Skal vi 
satse på 8. juni i stedet?  
Forskellige datoer blev drøftet. Vi satser på den 8. og håber, at det bliver muligt. 

Sonja: Hvis vi ikke finder kandidat til formand-/kassererposten, vil Morten eller Niels så 
påtage sig formandshvervet?  
Niels: Nej. Morten har meldt sig. 

Sonja: Hvem skriver beretningen for B&U?  
Linda: Vil gerne skrive referatet. Der blev talt lidt om indholdet.  

Morten L og Susanne D spørges om de vil skrive beretninger for det internationale og 
dragtområdet.  

Sonja vil spørge om revisor og revisorsuppleant vil fortsætte. Hvis en af dem ikke vil, vil 
Kirsten gerne melde sig.  

Morten spørger Helle og Elisabeth; Sonja spørger Lena og Nina om de ønsker at være 
bestyrelsesmedlemmer. 

Sonja sonderer skolen i forhold til lokalet.  

Kim spørges om han vil være dirigent. Sonja spørger. 

Kirsten spørger Thurid om hun vil være referent. 

B. Noget nyt om hvordan kan vi danse i fremtiden i forhold til coronavirus? 
Der kan ikke siges noget med sikkerhed. Vi må prøve at starte op og så se, hvordan det 
går. På generalforsamlingen kan det drøftes på et mere overordnet niveau.  

6. Økonominyt 
Sonja: En større samling pyt'er er indgået, ingen har bedt om kompensation.  

7. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.) 
Sonja: Har opdateret hjemmesiden på forskellige punkter. 

8. Regions- og landsarbejdet 
Landsforeningen har oplyst, at årsmødet, der var udskudt til 6. juni er yderligere udskudt pga. 
forsamlingsforbuddet til 26. september. Frivilligmødet, der skulle have været afholdt den dag, 
er aflyst. Der vil blive udsendt ny mail om mulighed for at tilmelde sig. 
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9. Månedens legestue 
Sonja: Måske en af internetlegestuerne? 

10. Andre aktiviteter 
Sonja: Se punkt 15 

11. Kommende mærkedage 
Uddelegeret til Ninna :-) 

12. Næste nyhedsbrev 
Sonja: Ny generalforsamlingsdato, b&u-beretning, sommerferieaktiviteter, kryds i kalender. 
Invitation til medlemskab af bestyrelsen. 

13. Næste møder 
Aftales konkret, hvis der bliver behov for det ved ændring af dato for generalforsamling.  
Mødes kl. 19 ved generalforsamlingen for klargøring.  

14. Eventuelt 
Morten tager kontakt til én, der vil give en herredragt. 
Annette spurgte til lokaler ad torsdagsdans. De er til rådighed med en god fleksibilitet i fht. 
periode. 

15. Ideer og udestående fra tidligere møder: 

 Resultat af spørgeskemaundersøgelse 
Sonja er ikke nået længere. 

 Sommerferieaktivitet 
Sonja: Der er åbnet for at sommerferieaktiviteter gennemføres, retningslinjer fremgår endnu 
ikke. Jeg går for alvor i gang med at kontakte frivillige. Vi må se, hvilke begrænsninger, der vil 
være af hygiejnehensyn. Kommunen åbner for tilmeldinger d. 4. juni. 

 Herlev Festuge 29/8 
Sonja: Bliver formentlig aflyst, da man ikke må forsamles i større mængder før 31. august. 
Morten: Det kan ikke udelukkes, at kommunen måske flytter festuge til september. Det gør 
Køge. 

 Skumring for børn, 3/10 på Herlev Bibliotek 
Sonja: Afventer 

 Biografreklame 
Sonja: Udskydes til 2021 

 Topmøde for frivillige 2019 inspiration og 2020 møde 
Sonja: Ønsket input til 2020 er sendt. 

 Arbejdsgruppe i forhold til rekruttering af børn til dansen. 
Sonja er ikke nået længere. Morten: Man kan undersøge om regionen vil støtte et 
arrangement for børn. 
Kirsten: Kunne det tænkes, at regionen vil støtte ”skumring for børn” på biblioteket? Det kan 
undersøges. 

 Skal der søges penge fra diverse puljer? 
Sonja: Altid gerne, hvis vi har et godt formål. 

 Skal svenskerne fortsat inviteres til forårsfesten? 
Udskydes til senere. 


