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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 11. november 2020, kl. 19.00. 

Til stede: Morten, Sonja, Annette, Andreas, Mette, og Niels. Afbud: Linda 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Der har været en periode med lidt dans på mandagsholdet (ca. 2 kvadriller) – og en periode 

helt uden.  

Vi har fået julekalendere til salg. 

5. Økonominyt 

Modtaget fra Sonja før mødet:  

”Banksaldo: 60.283,25 kr., kassebeholdning 1.049,50 kr.  

To baldansere har aktivt meddelt, at de ikke vil være støttemedlemmer.  

17 medlemmer fra sidste år har ikke betalt, de 12 forventes at betale efter direkte rykker, fem 

er mere usikre.  

Mette, Niels og Andreas bedes huske at medbringe (kopi af) sundhedskort og pas/kørekort ef-

ter krav fra banken.” 

Sonja vil rykke dem, der endnu ikke har betalt, herunder for evt. støttemedlemskaber. 

 

Sonja har orienteret kommunen om det nuværende aktivitetsniveau af hensyn til tilskudsbe-

regning, men har ikke modtaget en reaktion. 

6. Status på holdene 

- Mandagshold. Skal vi genoptage træningen om mandagen med tilretninger? 

Status – se pkt 4. Der er kommet nye retningslinjer for dans i en covid-19 tid – i forhold til 

forsamlingsforbuddet på 10. Der må gerne være mere end 10 i en sal med dans, men der 

skal være mindst 2 m mellem grupperne af maks. 10. Afstand skal markeres med kegler 

eller lignende – vi kan bruge bænke. Salen kan deles op i to dele med en kvadrille + 

Annette og René i den ene side og en kvadrille + 2 dansere med i den anden. Der skal 

vaskes hænder/sprittes af mindst 4 gange i løbet af en aften. Mindst 4 m2 pr. danser + 

div. alm. afstandskrav. Der skal afsættes særskilte arealer med god plads til Annette og 

René. Dans forsøges sat i gang på mandag 16. nov. Der skrives ud om dette med 

opfordring til at svare om man kan deltage. Fordeling i grupper sker ved indgangen. 

 

- Torsdagsholdet og baldanseholdet 

For disse hold er dans pt. ikke aktuelt, men alternative aktiviteter for alle i foreningen 

overvejes – f.eks. foredrag eller koncerter på torsdage ved 12-tiden, hvor vi har plads i 
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forsamlingshuset. Det kan forhåbentlig forebygge frafald. Der må være 31 i 

forsamlingshuset. 

 

- Børne- og juniorholdene. 

Der kan overvejes museumsbesøg m,m, for børneholdet. Indsamling af kogler m.v. på en 

skovtur til juledekorationer. 

 

- Forslag fra Regionens B&U udvalg om fælles opvisninger på skift i deltagerbyerne. 

En idé fra Karsten Jørgensen, regionens B&U udvalg, om at lave små børnetræf med 

fællesdans med børn fra foreningerne i regionen blev drøftet. Der er noget positivt i det – 

godt for børnene at mødes med hinanden flere gange – men der er også en begrænsning 

i hvor meget, der rent praktisk kan gennemføres. Bør i givet fald være op til sæsonstart. Et 

mere specifikt oplæg efterspørges. Skal det for øvrigt være med eller uden dragt? 

- Tilbud fra Experimentariet, invitation sendt separat.  

Vi er nok ikke helt gearet til at byde ind på det. 

7. Nye tiltag for børn 

Andreas beskrev idéer til, hvordan aktiviteter for børnehold kunne bredes ud over selve 

folkedansen. F.eks. danse fra et bestemt område bundet sammen med aktiviteter, der belyser 

områdets historie, håndværk, egnsretter m.m. Annette – en del af egnshæfterne har ikke 

danse, der er egnede til børn. Der er kun en 10-11 dansedage for børneholdet. Morten: Hvad 

er formatet – skulle de andre aktiviteter være på andre dage? Andreas: Ja. 

Andreas og Sonja går videre med det og inddrager Linda og Senta. 

8. Alternativ julefest 

19. december. Kl. 19-21.30 (vi skal være ude kl. 22). Sonja har foreslået en julekoncert med 

spillemændene. Ca. ½ time – ¾. Derefter kaffebord, julegodter og –bango. Duo eller kvartet + 

Peter på klaver? Hvordan får man børnene til at sidde stille? Skal man starte med bango og 

kaffebord – så kan børnene evt. smutte før musikken. Annette aftaler med musikken. Der vil 

være maks. 80 pladser. Morten finder nogen, der kan købe juleboller. Vi sætter prisen til 50 kr. 

som sidste år. Der følger én bankoplade med i prisen. Flere plader kan købes. 

Der er reserveret lokale til en juledekorationsdag torsdag d. 17. Andreas står for materiale 

fremskaffelse. Sonja aftaler med Ilse om indkøb af slik til godteposer. 

Gevinster: Måske lidt mindre gevinster og så lidt flere. Morten og Mette prøver at skaffe. 

Morten sørger for bankoplader. 

 

9. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 
-    PR: Biografreklame. Foreningspuljen 
Modtaget fra Sonja forud for mødet: ”FD-sekretariatet har foreslået nogle ændringer til mit tid-
ligere oplæg, så nyt oplæg er vedhæftet.  
I 2019 var rammerne disse: 
Generelt er biografreklame et effektivt medie, hvor gæsterne i biografen er meget modtageli-
ge, når de sidder i sædet lige inden filmen starter. BigBio har over 500.000 gæster om året, 
hvilket gør det til landets 4. største biograf, målt på antal gæster.  
Hvis du kan sende fotos, gerne mennesker, der danser, der har smil og udstråling, laver vi det 
til en visuel lækker reklame, med speak, og ikke mindst folkedansermusik (vi skal udnytte den 
gode lyd, der er i biografen). Der er naturligvis korrektur undervejs, så vi sikrer, I er godt til-
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fredse. Spottet er I velkomne til også at benytte på fx hjemmeside og Facebook. Hvis vi om et 
år, laver en ny aftale, vil det blive billigere, da vi jo har produceret et spot. De fleste bruger 
spottet i 3 år, inden vi lavet er nyt.  
Vi viser den til samtlige forestillinger, der er i de 5 sale i perioden (på et år er der 11.800). Pri-
ser inkl. produktion på 12 sek. 
3 mdr. 19.832 kr. + moms = 24.790,00 kr. 
6 mdr. 30.035 kr. + moms = 37.543,75 kr.” 
Enighed om at søge penge til det og prøve at få sat det i værk med henblik på at få det klar til 
næste sommer. Hvis Covid-19 ikke er ovre til næste sommer, kan visningen udskydes til året 
efter. 
 
-    Materiale til landsforeningen? 
Sekretariatet er ved at samle sammen, hvad der er af gamle film og lydoptagelser m.v. Vi har 
ikke umiddelbart kendskab til relevant materiale. 

10. Regions- og landsarbejdet.  

Nordlek 21 er netop blevet aflyst. 

Sonja har været til årsmøde og berettede fra dette. Der er pt. fokus til planlægning mv. Der var 

blevet talt om det nye samlede danseforbund for alle danse arter. Strukturen er dannet af 

hensyn til ny støttestruktur. Der søges sikret en struktur, hvor alle danse arter, har deres egne 

kontaktpersoner. Sportsdansere, linedansere, squaredansere og folkedansere. 

Kontingentstruktur er ikke på plads. Der er stor spredning fra 5 til 180 kr. pr. medlem. Det 

planlagte landshold, der skal kunne deltage i konkurrencer af hensyn til medlemskabet af DIF, 

har været drøftet – er dog pt. sat i bero, men der søges fondsmidler til udviklingen. Overskud 

på årsregnskabet. Yderligere kan læses på landsforeningens hjemmeside. Julekalendere er 

modtaget til salg. 

 

11. Kommende mærkedage.  

-    Revideret kalender. Sonja har en opdateret udgave på vej. Lau 60. Doris og Benny 70 og 

75. Morten køber og deler ud. Familien Troels og Aia har valgt ikke at være medlemmer i år, 

og Sonja mangler stadig svar fra seks tidligere medlemmer. 

 

12. Næste nyhedsbrev 

Sonja tager sig af nyhedsbrevet. Der oplyses om genoptagelse af mandagsdans og alternativ 

julefest med tilmeldingsfrist. 

13. Næste møder 

Planlægningsmøde på skype, hvis der ikke er for meget, der skal drøftes. Ellers fysisk møde. 

blev planlagt til Onsdag d. 9. december og næste ordinære møde til onsdag. D. 13. januar 

2021.  

Linda har efterfølgende meddelt, at hun ikke kan komme til møder om onsdagen – så der skal 

findes nye dage.  

14. Eventuelt. 

Julekalendere. 

 


