
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

  3. februar 2021 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra  

Bestyrelsesmøde onsdag den 13. januar 2021, kl. 19.00. 

Holdt virtuelt via Skype 

Til stede: Morten, Andreas, Annette, Sonja, Mette og Niels. Linda havde meldt afbud. 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Sonja: Vi har nået at danse tre gange. 

Vi har solgt og afregnet julekalendere.  

Vi har holdt øje med covid 19-situationen.  

Vi har søgt og fået accepteret ansøgning om penge til biografreklame. 

Morten har ikke kunnet tage kontakt til Flügger. Afventer at detailhandlen åbner. 

5. Økonominyt 

Sonja: Vi har 91.258,69 kr. i banken og 1.407,00 kr. i kassen. 

Vi har modtaget 24.790,00 kr. fra Foreningspuljen til biografreklame.  

Vi har modtaget 696,00 kr. i pensionisttilskud fra kommunen, da man i kommunen har 

besluttet kun at yde tilskuddet til herlevborgere, altså to af vores dansende pensionister. 

Der er dog forbehold for om kommunen anmoder om tilbagebetaling, der har udbetalt 3 rater 

af 2820,30 kr. Der har været udgifter til musik og instruktion i september, oktober og 

november. 

Sonja har udsendt regnskab og balance. 

6. Status på holdene 

- Mandagsholdet 

Sonja: Holdet har gennemført syv danseaftener, dvs. halvdelen af dansegangene i første 

halvår, men har været i bero siden 1. december.  

Da restriktionerne er blevet forlænget, var der enighed om at aflyse danseaktiviteter og 

forårsfest i januar og februar. Håber på genstart i marts.  

Der har hidtil været ca. 6½ par, der har været interesserede i at danse. Medlemmerne 

spørges senere, om der er interesse i at genoptage dansen fra 1. marts. 

- Torsdagsholdet 

Sonja: Første modul blev ikke sat i gang, men alle undtagen tre medlemmer valgte at blive 

støttemedlemmer. Sonja undersøgte mulighederne for at lave små koncerter o.l., Bent ville 

gerne deltage, men virkeligheden overhalede de gode intentioner. 

Andet modul skulle begynde 21. januar, men det vil ikke være muligt med de forlængede 

sanktioner.  
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Sonja foreslår, at vi udskyder holdstarten til 4. marts og danser torsdage frem til 22. april/29. 

april, hvis Bent og Annette kan. 

Annette: Vi kan i bedste fald danse i marts, der kan være et godt sted at starte. Det vil dog 

være nødvendigt at høre folk om der er interesse. Der var tidligere på året flere, der selv tog 

initiativ til at meddele, at de ikke ville deltage.  

Morten: Udviklingen følges for at se om det vil give mening at starte op fra marts. 

Sonja sikrer sig, at vi har lokalerne april måned med. 

- Baldanseholdet 

Sonja: Holdet ligger stille p.t., alle undtagen fire dansere har valgt at blive støttemedlemmer. 

Sonja foreslår, at vi undersøger stemningen for at begynde igen den 7. marts og danse 

søndagene til og med generalprøvesøndagen 18. april, dog undtagen de to søndage i påsken. 

Annette: samme kommentar som torsdagsholdet. Kun få par (2-3), der vil/kan danse. Der er i 

øvrigt ingen mening i at ændre på disse danse med figurer. 

Enighed om, at baldanseholdet må hvile for resten af sæsonen. Må se om det kan startes op 

igen til efteråret. 

- Børne- og juniorholdet 

Sonja: Holdene ligger stille, syv ud af ti har valgt at være støttemedlemmer.  

Sonja foreslår, at vi undersøger stemningen for at begynde igen den 7. marts og danse 

søndagene til og med generalprøvesøndagen 18. april, dog undtagen de to søndage i påsken. 

Annette: Undersøger hvordan situationen er og om der er mulighed for at starte op som 

foreslået. 

Sonja sikrer sig, at vi har lokalerne april måned med. 

 

- Kontingentrefusion? Mulighed for at søge hjælpepulje til at dække dette. 

Sonja: Vi har ikke haft lønudgifter til de aflyste gange, så Sonja finder det umoralsk at søge 

hjælpepuljer, men er indstillet på at refundere knap halvdelen af kontingentet for 

mandagsholdet.  

Hvis vi kommer i gang igen 25. februar vil vi kunne gennemføre 15 ud af 28 mulige gange, 

svarende til en refusion på 455 kr. ud af 980 kr. pr. danser/113,75 kr. ud af 245 kr. for 

studerende. For nemheds skyld foreslår Sonja, at vi refunderer 400 kr./100 kr. 

Derudover fordeler vi pensionisttilskuddet på alle fem pensionister, idet der var stillet refusion i 

udsigt, altså yderligere 140 kr. retur til de fem. 

Tallene er beregnet ud fra, at vi kan komme i gang igen i marts. Vi venter med en udmelding til 

vi ser, om vi kan komme i gang igen. 

Voksenholdet har betalt fuldt kontingent – øvrige støttekontingent. 

Morten: Vi kan orientere i nyhedsbrevet, om at vi regner på, hvor meget der kan tilbagebetales 

til mandagsholdet, og at vi vender tilbage med dette. 

7. Nye tiltag for børn 

- Noget nyt? 

Punktet afventer bedre tider. Sættes på dagsordenen til kommende møder. 

8. Forårsfest 

- Skal vi planlægge i håb om lempelser? 

Nej – det er ikke realistisk.  

Niels: Det kan overvejes at arrangere en anden fest når vaccinerne er rullet ud. 
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Flere: Vi kan også overveje at holde en afslutningslegestue uden opvisning. Generalprøven 

kan evt. overgå til familieholdet til ekstra træning for børnene. 

Annette: Afslutningslegestuen den 24.4.21 bliver evt. afholdt men uden opvisning. 

9. Datoer for den (forhåbentlig meget bedre) nye sæson. 

Sonja logger på halbookingen for at se på muligheder. 

Annette: Sonja og Annette har møde med naboforeninger d. 26. januar. Annette har 3 forslag 

til prioriterede datoer. September legestue: 18/9, 25/9 eller 9/10. Sonja: 18/9 er ledig. De to 

andre ikke ledige. Aftalt at prøve den 18/9 – men bookingsystemet er ikke åbent så langt frem 

i tid. Den 2. oktober kan ikke anvendes, da andre arrangementer i bl.a. Roskilde kan tiltrække 

dansere m.fl. 

Annette: Julen – har hørt med musikken om den 18. december kan bruges – det kan den og 

den ser ud til at være ledig med salen – men kan ikke bookes.  

Annette: Forårsfest februar 2022: D. 26. februar er foreslået og undersøges. 

Afslutningen i 2022: Forslag d. 26. marts, 2. april eller 30. april. Den 2. april er første prioritet. 

Den 26. marts er anden prioritet. Den 30. april ligger vel sent. 

Generalprøve til 26. marts vil være den 20. Til 2/4 hedder den 27/3. Til den 30/4 hedder den 

24/4. 

Sonja (efterfølgende orientering): Til orientering er mødet med naboforeningerne efterfølgende 

blevet udskudt. Gladsaxe inviterer, når det bliver aktuelt. 

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

- Nyt om BIG biografreklame 

Sonja: Beløb er modtaget, vi skal bestemme os for en periode, hvor vi ønsker reklamen vist 

samt tage/finde billeder/videoer. Det vil sige måske også at finde fotografer, modeller osv. 

Reklameperioder blev drøftet. Hensigtsmæssige perioder blev drøftet. Efter sommerferie vil 

være bedst. 1/7-30/9 er nok mest sandsynligt, men Sonja prøver at høre om 15/7-15/10 er en 

mulighed. Der kan evt. tages billeder i maj/juni. 

 

Vi har modtaget henvendelse om en hedebodragt med guldnakke i str. 38 samt en ubestemt 

herredragt i str. M. Dragterne vil kunne afhentes i Herlev, hvis vi er interesserede. Sonja har 

lovet, at nogen ringer tilbage på 23 29 12 25 (Helle Wulff, tror jeg), når vi har drøftet det. 

Morten vil hente dragterne. 

11. Regions- og landsarbejdet.  

Morten oplyste, at regionsmødet, der skulle have været afholdt den 24. januar, er udsat. Sonja 

ville gerne have deltaget. 

12. Kommende mærkedage. 

- Ingen før marts. 

13. Næste nyhedsbrev 

Sonja: Biografreklame, eventuel refusion, eventuelle nye startdatoer, eventuelt nye datoer for 

næste sæson. 

Morten: Omtale af nye datoer for evt. dansestart – minde om at følge med i kommende 

nyhedsbreve og udmeldinger. Omtale af refusionsovervejelser. 
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14. Næste møder 

Mødet kan formentlig gøres kortere, da en del punkter kan gøres kort. Hovedpunkt opstart 

efter Corona-restriktioner. Tirsdag d. 23. februar. 

15. Eventuelt. 

Annette: Datoer til søndagsdans og torsdage i næste sæson. Sonja mener, at de faste 

bookinger skal gennemføres i en kortere periode, hvorefter kommunen vurderer, hvem der 

kan få lokalerne, hvis der er rift om dem. Torsdagene er booket sidste år. Booking gælder for 2 

år. Mandagsdans: Der er pt. ingen bookinger pt. og booking er ikke åben. Sonja sørger for 

booking. 

Til søndagsdans skal lokale kun bruges 11 gange og det kan derfor være ad hoc bookinger i 

stedet for sæsonbookning. Der kan reelt vælges mellem gymnastiksal eller mellemtrinets. 

Annette skal overveje datoer før bookning gennemføres. 

 


