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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2021, kl. 19.00. 
Holdt virtuelt på Skype 
Deltagere: Morten, Andreas, Niels, Mette, Sonja, Annette og Linda. 

1. Valg af referent  
Andreas  

2. Godkendelse af dagsorden 
Okay 

3. Godkendelse af referat 
Godkendt. 

4. Siden sidst 
Der er indgået aftale om biografreklame. 
Forhåndstilmelding til børnestævne er besvaret med nul deltagere fra Herlev. 

5. Økonominyt 
Kassebeholdning uændret 1.407 kr.. 
Vi har betalt skyldig skat, så banksaldo er 89.434,69 kr. 

6. Status på holdene, herunder opstartsplan og eventuel refusion 

Mandagsholdet 
Forhåbentlig mulighed for at begynde i marts. – Det antager vi ikke sker, der skulle være nye 
genåbningsplaner ved påske. Der er dog mulighed for, at vi åbner et ”lille” hold, hvis der sker 
ændringer i regeringens planer. 

Sonja gentager forslag om, at vi refunderer 400 kr. til alle, dog 100 kr. til studerende, og 
derudover fordele pensionisttilskuddet til alle fem pensionister, altså yderligere 140 kr. retur til 
de fem. – Vi fratrækker dem næste sæsons kontingent, som udgangspunkt. Og beløbet hæves 
hvis hele sæsonen aflyses, Sonja laver ny beregning. 

Torsdagsholdet 
En af danserne er flyttet til Sorgenfri og forventer ikke at ville bruge transporttiden. De øvrige er 
usikre, men vi har lokalet i marts og april, hvis kommunen åbner for brug. Der er endnu ikke 
reklameret for tilbuddet, da åbning er usikker.  

Vi antager at sæsonen ikke bliver til noget. Både grundet tvivlsom genoplukning, og bekymring 
fra deltagere. 

Baldanseholdet 
Udsat til efteråret 2021. 

Børne- og juniorholdet 
Vi har lokaler i marts og april, hvis nogen vil danse? Formentlig ikke, denne sæson aflyses og vi 
spørger ikke mere blandt de familier som plejer at være med. 

7. Næste sæson - lokalebooking 
Torsdagsholdet har ansøgt om Hjortespring Foreningshus torsdage kl. 12-13.30, med start fra 
30. september 2021. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Børne-, junior- og baldanseholdet søger om mellemtrinnets fællesrum disse søndage kl. 14-18.: 
5., 12. og 26. september 2021 
3., 10. og  31. oktober 2021. 
14. november 2021. 
16. og 30. januar 2022. 
6. og 13. og 20. marts. 

Mandagsholdet - skal det være gymnastiksalen eller mellemtrinnets fællesrum? Bestyrelsen 
foretrækker mellemtrinets fællesrum. 

Mht. børnehold vs juniorhold Skal vi lave en aldersanbefaling på 6-11 år hold 1, 12-15 år junior 
hold? Det syntes bestyrelsen da holdet ellers kan blive for sprængt mht kompetencer, og selve 
det ”dansemæssige” kræver for meget af børn under 6. 

Smutten har sendt nye datoer: 6-7. nov 2021 og 22-23 jan 2022. 

8. Nye tiltag for børn - Noget nyt? 
Ansøgning til Partnerskabspuljen er åben frem til 1. maj. Den bør vi kigge på.  
https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreningssiden/tilskud-og-puljer  

Bestyrelsesmedlemmerne kigger på puljen til næste møde. 

Tilmelding til sommerferieaktiviteter er åben. Kommunen tilråder flere hold med færre timer og 
mindre antal børn af hensyn til eventuel fortsat smitte. Tilmeldingsfrist er 1. marts. 
https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreningssiden/aktiviteter-og-events  

Sonja foreslår at vi deler holdet op i 2 et nørklehold og et ”danse/aktiv” hold, man kan deltage i 
et eller begge. 

9. Legestue 24. april 
Håber, håber, håber, håber. Vi regner ikke med at vi kan lave en offentlig legestue, men kigger 
gerne på et andet arrangement på dagen. Om det er noget koncert, eller et andet arrangement 
vides ikke, vi afvejer når nye restriktionsopdateringer bliver meldt ud. Vi bibeholder 
musikreservationen.  

10. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 
- Nyt om BIG biografreklame. Vi har accepteret tilbuddet 16. juli til 15. oktober 2021. Materiale 
skal sendes senest en måned før. Der skal leveres 3-6 billeder i opløsningen mindst 1920 x 
1080 pixels samt logo og noget musik. Morten H. har sendt nogle forslag til billeder, Peter B. vil 
gerne hjælpe, når sorgen er på afstand. Bent L. har tilbudt fx første reprise af Kontrasejre fra 
Odsherred med Skævingekvartetten. Det lyder som meget gode initiativer. 

11. Regions- og landsarbejdet 
Regionsmøde med valg 14. marts 2021 kl. 13.00-17, smørrebrød fra kl. 12.00. Tilmelding 
senest 6. marts 2021. Valhøj skole i Rødovre, Sonja vil gerne deltage. 

Årsmøde 17. april 2021 i Dalum ved Odense. Tilmelding senest 10. marts 2021. Sonja vil 
deltage. 

12. Kommende mærkedage.  
Birthe 75 år 7. marts, Ilse 60 år 23. marts, Vivian 75 år 1. april, Annette 70 år 8. april. 

  

https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreningssiden/tilskud-og-puljer
https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreningssiden/aktiviteter-og-events
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13. Næste nyhedsbrev 
Kort status på hvad der ikke sker på holdene, og at vi prøver at holde fast i 24 april. Vi kan 
skrive lidt om generalforsamling i nyhedsbrevet, vi sætter datoen af og finder ud af hvordan 
verden udvikler sig. Sommerferieaktiviteter. Næste sæsons datoer for bal- og børnehold kan 
meldes ud.  

14. Næste møder 
Hvis der mod forventning meldes noget ud som positivt ud for folkedans d. 24/2/2021 holdes et 
hastemøde torsdag d. 25/2/2021, ellers holder vi fast i at mødes virtuelt den 22/3/2021 

15. Eventuelt. 
Linda: Færingerne har efterspurgt mulighed for udlandsrejse arrangement i juli 2021. Vi har 

umiddelbart ikke nogle planer, men hvis der kommer en henvendelse om noget vi kan hjælpe 

med tager vi det op igen. 


