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Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 15. september 2020 

Tilstede: Morten, Sonja, Mette, Andreas, Annette, og Niels 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

- Generalforsamling 

Den var overordentligt godt besøgt. Det var glædeligt. Referatet er på vej. Glædeligt at 

bestyrelsen blev fuldtallig. 

5. Økonominyt 

Sæsonens forbrug er knap kommet i gang. 8 har allerede betalt kontingent. Der står pt. ca. 39.000 kr. 

på kontoen. 

Sonja oplyste, at vi igen i år har bestilt 350 julekalendere. 

Sonja kontakter kommunen for at sikre mod, at vi ved en fejl får tilskud for de hold, der ikke starter. 

6. Ny Bestyrelse: 

- Konstituering af bestyrelsen 

Morten formand, Andreas næstformand, Niels sekretær, Mette B&U kontakt; Linda er ikke 

medlem, men vil formentlig stadig være kontakt til børnehold. (Det blev efterfølgende 

konstateret, at børneholdene ikke kan starte i efteråret – se nedenfor.) 

- Gennemgang af forretningsorden for bestyrelsen 

Sonja læste den op. Bestyrelsen accepterede den uden ændringsforslag. 

- Gennemgang af årshjul 

Sonja fremviste det. Der er p.t. ingen rettelser til det.  

- Bestyrelsesoplysninger til bank 

Alle underskrev en erklæring, som Sonja videregiver til banken. 

- Børneattester? 

Der skal indhentes børneattester for dem, der har med børneholdet at gøre, herunder 

lukker op på danseaftner. 

- Samarbejde omkring børneholdene, vi vil gerne bibeholde det gode samarbejde med 

Linda.  
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- Nøgler og koder blev drøftet. Niels gav sine nøgler (KC og LU-nøgler – der ikke giver 

adgang til gymnastiksal) til Andreas. Morten og Sonja har F-nøgler. 

7. Status på holdene 

-   Mandagshold startes op. Børne- og juniorhold var forventet igangsat, men bestyrelsen blev 

under mødet telefonisk orienteret om, at en del af børneholdenes medlemmer (ca ¾ hhv. ½) 

har måttet melde afbud for i hvert fald den første halvdel af denne sæson. Det vil ikke være 

muligt at fortsætte holdene for de få børn, der pt. er tilbage. Alle børn opfordres til at tegne et 

støttemedlemsskab med et tilbud om, at bestyrelsen holder øje med og orienterer dem om evt. 

børneholdsarrangementer, som f.eks. Smutten. Vi vil senere se på, om det vil være muligt at 

starte holdene op en gang efter jul.  

Mandagsholdet. Annette: Det var en udmærket start, men ved selvfølgelig ikke hvad danserne 

tænkte. Danserne var gode til at holde afstand. Nogle danse er det svært at gøre spændende. 

Det var svært at bedømme, hvordan det fungerede for de ”enlige dansere”.  

Vi er nødt til at præcisere, at der skal gives besked til Morten, hvis man en dag ikke kan 

danse. 

-    Torsdagsholdet og baldanse sættes på pause 

-    Seneste nyt om Covid-19 

Det blev drøftet, hvad foreningen skal gøre ved evt. øget smittetryk, og ændrede udmeldinger 

fra regeringen – herunder udmeldingerne fra i dag. Situationen overvejes og medlemmernes 

reaktioner i det videre forløb overvejes løbende. Hvis situationen forværres så det bliver 

nødvendigt at drøfte om mandagsholdet kan fortsætte eller må aflyses for en periode, kan 

bestyrelsesmedlemmerne tage initiativ til et online ekstraordinært bestyrelsesmøde via skype. 

Niels kan sørge for det praktiske i forbindelse med indkaldelsen. 

-    Seneste nyt om lokalesituationen 

De bookede lokaler for børnehold m.v. aflyses. 

Sonja følger udviklingen i det nye halbookingssystem, der endnu ikke omfatter alle lokaler m.v. 

Sonja har brugernavn  og kode  til www.herlev.halbooking.dk. 

-    Hvad skal vi have fokus på i den nærmeste fremtid? 

Morten: At sikre gensidig information ved pludselige nyheder ad Covid-19. 

Sonja: Det kunne overvejes at søge at sætte et hold op torsdage eftermiddage for børn i 

foreningshuset med støtte fra en foreningspulje. Huset ligger inden for ca. 700 m fra 7-8 

daginstitutioner, så børn der fra kunne inviteres sammen med deres pædagoger. Annette 

rigtig god idé – men kan ikke deltage i dette i denne tid. 

Andreas foreslår, at vi overvejer supplerende folkloristiske aktiviteter for børn – lege, lidt småt 

dragtsyning, maling eller andet f.eks. i forhold til at lave en relancering af børnedans næste år. 

Andreas tænker over et punkt til det næste bestyrelsesmøde. Flere søges inddraget. 

8. Herlev kommunes frivillighedspris 2020 

Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at indstille Sonja. En måske bedre mulighed er 

DIF’s ildsjæl. 

9. Skumring for børn, noget nyt? 

Det undrer, at kommunen ikke har lukket for denne endnu. Det kan skyldes, at den ansvarlige 

http://www.herlev.halbooking.dk/
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i kommunen først er tilbage d. 18. Vi har aftaler klar med musik og instruktør. Vi må vente og 

høre. Der afventes også en status på billetsalget. 

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

Pr Sonja har været gennem hele hjemmesiden – alle er velkomne til at tjekke om den er i 

orden. Har også hørt om Herlev Bladet ville have noget med om børneholdet. Det ville de ikke 

til et budget på 0 kr.– heldigt nok, nu da det ikke starter. 

Ikke noget fra de øvrige lav. 

11. Regions- og landsarbejdet.  

Evt. opdateringer udsendes fra sekretariatet. Sonja er tilmeldt landsmødet. 

12. Kommende mærkedage.  

Lau 60 år m.fl. Morten har noteret. 

13. Næste nyhedsbrev 

Vi kan orientere om aflyst børnehold. Der ventes lidt med en udsendelse. 

14. Næste møder 

D. 11. november 2020 kl. 19.  

15. Eventuelt. 

Morten henter den lovede dragt en af de kommende dage. 

 


