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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 22. marts 2021, kl. 1900. 

Holdt virtuelt på Skype 

 

 

Tilstede: Morten, Sonja, Andreas, Annette, Mette og Niels. Linda fra kl. 19.48. 

Fraværende: - 

Dagsorden 

1. Valg af referent.  

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt med tilføjelse om generalforsamling under pkt. 5. 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Morten har hentet dragter. Endnu ikke kommet i depot 

Sonja har tilmeldt os til sommerferieaktiviteter i uge 28. Sonja håber, at kommunen kan hjælpe 

med at skaffe lokalerne. Tine har lovet at skubbe på. 

5. Økonominyt og generalforsamling 

Sonja havde på forhånd udsendt budgetforslag for 2021, balance og kontospecifikationer. 

Annette: Vi skal fremadrettet huske at have lønforhandlinger i marts.  

Budgetforslaget blev drøftet, herunder det forventede underskud på 7.343 kr. Sonja fandt en 

fejl, der blev rettet, hvorefter underskuddet faldt til 4093 kr. Vi drøftede forskellige poster for at 

finde evt. besparelser. Kontingentforhøjelse er næppe hensigtsmæssig i år. Det er ikke til at 

sige, om vi vil miste medlemmer oven på nedlukningen eller om vi kan få flere, herunder om 

biografreklamen kan hjælpe. Det blev aftalt at nedsætte udgifter til PR, gaver, øvrige udgifter, i 

alt reduceres underskuddet i budget 2021-2022 herved til 2493 kr. ved uændret medlemstal. 

Vi aftalte at fortsætte med dette. 

 

Der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen. Der skal produceres diverse beretninger. 

Valg: Sonja, Niels og Mette er på valg, samt Sarah, Nina og Helle. Sonja stiller op, Niels stiller 

ikke op igen. Mette vil gerne fortsætte. Sarah er villig til at stille op til suppleantposten, hvis der 

ikke er andre, der ønsker posten. Morten prøver at spørge Elisabeth. 

 

Der skal laves en indkaldelse til generalforsamlingen. Der bliver behov for et møde til at 

planlægge dette, herunder færdigvurdere regnskabet. Mødet aftalt til 12. april kl. 19. 

Generalforsamlingen holdes 3. maj.  

6. Status på holdene 

- Mandagsholdet 

Sonja har søgt lokaler. Mellemtrinnet kan muligvis ikke bookes til sæsonbookning. Sonja 

arbejder på det, men har også søgt gymnastiksalen. 
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- Torsdagsholdet 

Dansetidspunktet flyttes aht. lokalet – 11,30 til 13.  

 

- Baldanseholdet 

Pt. ingen tilbagemelding 

 

- Børne- og juniorholdet 

Pt. ingen tilbagemelding 

 

Dansen ligger stille. 

7. Nye tiltag for børn 

Ansøgning til partnerskabspuljen, åben til 1. maj. Se den her:  

https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreningssiden/tilskud-og-puljer 

Mulighederne blev drøftet – navnlig i forhold til børn i indskolingen/SFO (0. – 2./3. kl.). 

Perioden kunne være en ca. 6 uger i efteråret. Udfordringen er at finde en skole, der ønsker at 

deltage i et sådant partnerskabsprojekt. Ansøgningsfrist er 1. maj. Annette foreslog, at der 

kunne overvejes projekter i foråret 2022 og derefter før sæsonstart. Morten kan prøve at tale 

med Troels om han kan hjælpe med et bud på en god kontakt til Lindehøjskolen, hvor han er 

lærer. Kildegårdsskolen Øst og Vest er også en mulighed, der kan overvejes. 

8. Fest d. 24. april 

Må vi samles, og har vi ret til at bruge lokalet? 

Der var ikke den store forventning til, at vi vil kunne få lov til at mødes uden dans. Der skulle 

komme udmeldinger i morgen d. 23. marts. Forventningen er, at vi må aflyse. Skulle der være 

noget at drøfte, må vi stikke hovederne sammen igen. Forsamlingsloftet indendørs skal hæves 

til over 50 før det er relevant. Vi tales ved over skype på onsdag kl. 19, hvis loftet er hævet til 

50 eller derover. 

9. Herlev Festuge 30. august til 5. september 

Tilmelding senest 1. april. Vi tilmelder os og håber, at det bliver muligt. Det bliver lørdag den 4. 

september.  

10. Herlev Kommune – udviklingspuljen 

Sonja: Puljen kan benyttes til projekter med prøve at erhverve nye grupper. Det kunne f.eks. 

være at få unge med til baldanseholdet. Kunne være unge fra et kollegium eller gymnasium. 

Processen er at lave et rids til et projekt, søge pengene og derefter forsøge at få det 

gennemført. Andreas vil gerne forsøge at stå for det. Annette det er vigtigt at have et orkester 

med. Andreas prøver at kigge nærmere på puljen sammen med Sonja.  

11. Nye datoer for SBU-stævne: 

24. – 26. september, stadig på Stevns. Tilmelding senest 9. september. Der er stadig 

usikkerhed om det kan gennemføres. Annette bad Sonja reservere en supplerende dansedag 

24/10, som der evt. kan planlægges med som erstatningsdag, når vi aflyser en af vore andre 

datoer – f.eks. den 6/9 pga. stævnet. 

 

https://herlev.dk/borger/kultur-idraet-og-fritid/foreningssiden/tilskud-og-puljer
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12. Nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.). 

- Nyt om BIG biografreklame 

Den er bestilt og bekræftet. Billeder er under afklaring. Sonja arbejder videre. Musikken er i 

proces. 

13. Regions- og landsarbejdet.  

Nye datoer for møderne. Region Sjælland og Hovedstaden: 30/5. Årsmødet 26/6. 

Sonja har tilmeldt sig. Sonja henledte opmærksomheden på nogle webinaret forud for 

sammenlægningen med de andre danseforbund, jf. mail fra Dorte fra sekretariatet. 

14. Kommende mærkedage.  

- Ilse 60 år 23/3, Vivian 75 år 1/4 og Annette 70 år 8/4 

Morten tjekker videre på de derefter kommende.  

15. Næste nyhedsbrev 

Noget om legestue, generalforsamling, gentagelse om kontingent, sommerferieaktiviteter og 

festuge.  

16. Næste møder 

Mødet aftalt til 12. april kl. 19.   

17. Eventuelt. 

Folkedans Danmarks B&U søger en værtsforening til Nordring 2023, der kan stå for 

arrangementet. Det er et nordisk stævne for ca. 40 unge (18-25 år). Vi mener ikke 

umiddelbart, at vi kan påtage os den opgave. 

 

Linda: Kunne vi have interesse i at stå for/deltage i alternative aktiviteter for at fastholde 

medlemmer? Næppe så relevant for vores medlemmer. 

 

 


