
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat: 

Bestyrelsesmøde torsdag den 20.august 2020 kl. 19.30 – ca. 22, på Elverhøj Byskole 

Til stede: Kirsten, Sonja, Morten, Linda (til kl. 21.30), Annette og Niels  

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Sommerferieaktiviteterne for børn i Herlev var velbesøgt og meget vellykket. Der deltog ca. 30 

børn. Der var en nogenlunde fast bemanding. Det bliver spændende at se, om der er nogen, 

der vil danse i efteråret. 

 

Et plejecenter havde henvendt sig til Morten med henblik på, at vi skulle komme og danse. På 

grund af Covid-19 kunne vi desværre ikke. 

5. Foreningens drift 

A. Generalforsamling, hvornår afholder vi den? 

Der inviteres til generalforsamling den 7. september – den ellers første danseaften – hvis 

muligt. Sonja tjekker mulighed for lokalelån – der skulle kunne være 80 på Herlev Gl. 

Skole. Start kl. 20.  

Der er udfordringer med lokaler, da vores normale danselokale er overgået fra kommunen 

til skolen. Skolelederen har i dag bedt om at lokalet fremover bookes via kommunens 

halbooking og har samtidig bedt om en kopi af den gamle aftale om vores faste lån af 

danselokaler. Morten leder efter den gamle aftale. Sonja tjekker halbookingssystemet. 

 

B. Hvordan kan vi danse i fremtiden i forhold til coronavirus og starter vi sæsonen i 

september? 

 

Sonja orienterede om et Folkedans Danmark regionsmøde d. 16. august, hvor der blev 

orienteret om muligheder og begrænsninger i forhold til genoptagelse af dans under 

Covid-19-regler: Vigtigt at få hurtig kontakt med medlemmer og fortælle, at vi ”har styr på 

det”, samt høre om de ønsker at danse. Hygiejne regler – afspritning og afstand – er 

vigtigt. Mundbind anbefales. Kan det fungere? Samme partner hele aftenen. Faste 

grupper/kvadriller pr. måned. Der skal være opmærksomhed på personer i risikogrupper. 

Opmærksomhed på dansetyper, hvor der er større afstand mellem danserne. Nogle har 

eksperimenteret med stokke til at lære afstanden mellem dansere. 

Annette forslår, at vi arbejder med flere pauser med tilhørende afspritning. 

Niels foreslog, at medlemmer opfordres til at anvende sundhedsmyndighedernes 
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smitteapp. for at øge sandsynligheden for, at medlemmer, der har været udsat for en 

smitterisiko, adviseres og kan lade sig teste. 

Vi drøftede, hvordan vi kan danse under de vilkår. Måske kan dansegrupperne 

sammensættes, så f.eks. pensionister – der måske er i mindre kontakt med andre i 

almindelighed – kan danse i grupper for sig. Det vil formentlig være for hårdt at danse med 

maske på.  

For torsdageftermiddagsholdet er det formentlig nødvendigt at høre de enkelte, om de vil 

kunne komme. 

Tvivl om hvorvidt baldanseholdet kan komme i gang. Det forudsætter, at der er nok, der 

ønsker at danse. 

Sonja prøver at beskrive retningslinjer til brug for nyhedsbrevet og generalforsamlingen. 

Spørgsmålet om og hvordan vi kan danse i denne sæson skal drøftes på 

generalforsamlingen. Medlemmernes opfordres særligt til at deltage. 

Overvejes at spørge alle om de ønsker at danse under de forudsætninger. 

Annette prøver at sætte et program op med tilpasninger. 

 

Den tidligere planlagte legestue den 12. september: Aflyses. 

 

6. Økonominyt 

Vi har modtaget de 10.000 kr. fra kommunen for sommerferieaktiviteterne. Den mest 

pessimistiske budgetvurdering siger, at aktiviteten har givet et plus på 3000 kr. I bedste fald 

ca. 5000 kr. når ikke anvendte materialer medregnes. Flot indsats. 

 

De regionale Covid-19 puljer har krav, som vi vanskeligt kan komme til at opfylde. 

 

Øvrige transaktioner: Et bidrag til Ejlers bisættelse. Sonja har tilmeldt sig landsforeningens 

årsmøde. Der er blevet opkrævet et dankortgebyr. Ellers ingen poster. 

 

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

Der er lavet foldere, som Sonja har forsøgt at omdele, hvor det nu var muligt at komme ind. 

Intet nyt fra lavene. 

 

8. Regions- og landsarbejdet.  

Kulturnatten er aflyst.  

Landsforeningen forventer at gennemføre årsmødet den 26. september.  

 

9. Månedens legestue 

- 

10. Andre aktiviteter 

Skumring for børn d. 3. oktober på Herlev Bibliotek – Sonja regner med det bliver gennemført 

den 3. oktober. 
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11. Kommende mærkedage. 

Annette S. bliver 80. Agnes 20. Lau bliver 60. Tjekkes om de fortsat vil være medlemmer. 

Morten og Gudrun har haft sølvbryllup. Morten og Thurid har sølvbryllup om 3 år. Morten har 

tjekket. 

 

12. Næste nyhedsbrev 

Tager udgangspunkt i ovenstående emner. Generalforsamling og virus – ny sæson. 

 

13. Næste møder 

1 time før generalforsamlingen den 7. september kl. 19. 

 

14. Eventuelt. 

- 

15. Ideer og udestående fra tidligere møder: 

 

 Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Få klare svar. Måske mest, at der ikke var opbakning 

til alternative aktiviteter i ferierne. De fleste medlemmer vil gerne hjælpe i konkrete tilfælde, 

men vil gerne spørges. 

 

 Biografreklame. Arbejdes der ikke mere med i år. 

 

 Topmøde for frivillige 2019 inspiration og 2020 møde 

- 

 Arbejdsgruppe i forhold til rekruttering af børn til dansen. 

- 

 Skal der søges penge fra diverse puljer ? 

Ikke aktuelt – medmindre der kan findes en pulje, der kan støtte indkøb af værnemidler. 

 

 Skal svenskerne fortsat inviteres til forårsfesten? 

Afventer. 

 

 


