
Herlev Folkedanserforening Sekretær Niels Teglbjærg 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde mandag den 12. april 2021, kl. 1900. 

Holdes virtuelt på Skype  

 

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

Fraværende: Linda 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent. 

Niels 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Partnerskabspuljen. Morten forsøger at få hul igennem til Lindehøj Skole. 

Der var ikke én person, der havde ansvaret for indskolingen. Morten har forsøgt at få kontakt 

via Anna Dorthe – leder i den ene 0. klasse – og vil forsøge igen. 

Morten har været ude med gaver til runde dage m.m. 

5. Økonominyt 

Sonja: Regnskabsåret er planmæssigt afsluttet. Revisorer har fået det hele på skrift.  

Kommunen har alligevel indsat penge for januar - marts – så pt. har vi over 100.000 kr. på 

kontoen. Vi vil formentlig skulle tilbagebetale dem. Budgettet balancerer med et lille underskud 

på ca. 600 kr. Hvis det ikke bliver til noget med koncerten skal budgettet rettes og der vil være 

et lille overskud. P.t. har den ene revisor godkendt regnskabet. 

6. Fest d. 24. april 

Er der tilslutning, og har vi ret til at bruge lokalet? 

Sonja har modtaget 11 tilmeldinger. Har rykket i dag på Facebook, men indtil videre har der 

ikke været meget respons. Da vi skal op på omkring 30 er der lang vej endnu. Det er fortsat 

usikkert, om vi overhovedet må samles. Sonja sender besked ud i morgen tidlig. Hvis der ikke 

kommer mange tilmeldinger, vil der blive aflyst. 

 

Flidspræmier? Vil blive forsøgt fordelt til generalforsamlingen. Der blev talt lidt om de enkelte 

medlemmer, der skal have flidspræmie. 

7. Generalforsamling 

Kan vi samles og har ret til et lokale, eller skal vi udskyde? 

Morten: Der bliver åbnet for indendørs idræt i begyndelsen af maj (6. og 12.), men der er ikke 

noget nyt om foreninger. 

Annette og Sonja: Har hørt noget om, at der snart (d. 15.?) vil komme udmeldinger om, 

hvornår der kan åbnes.  

Mette – og Morten: Skal vi forberede en alternativ dag? 

Vi kan skrive ud om den planlagte dag 3. maj og nævne, at en alternativ dag kan være den 17. 
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i ”mellemtrinnet” på skolen – men vi skal være ude kl. 21.30. 

Der udsendes indkaldelse, hvor begge dage nævnes.  

Vi har endnu ikke en kandidat til erstatning for Niels, men vi skal huske at spørge Linda J. 

8. Status på holdene 

- Mandagsholdet 

Intet nyt. Der er dog måske en udfordring, da skolen ønsker vi skal være ude kl. 21.30. 

 

- Torsdagsholdet 

Intet nyt. 

 

- Baldanseholdet 

Intet nyt. 

 

- Børne- og juniorholdet 

Intet nyt. 

9. Nye tiltag for børn 

Intet nyt. 

10. Herlev Festuge 30. august til 5. september 

Sonja har tilmeldt os, og vi har modtaget bekræftelse på at de har modtaget ønsket. De vil 

vende tilbage med endeligt svar senere på foråret. Vi håber at få en pavillon på pladsen ved 

kirken osv. som vi plejer – lørdag d. 4. september. Der planlægges med de sædvanlige 

festugeaktiviteter – gamle lege og dans. 

11. Herlev Kommune – udviklingspuljen 

Sonja og Andreas har brygget noget sammen og sendt ansøgning 

Vi har modtaget en kvittering for modtagelsen og afventer svar.  

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

- Sommerferieaktiviteter: Det er vanskeligt at få passende lokaler på skolen grundet 

opbygninger og flytninger af SFO dertil fra anden skole. Lokaler andre steder 

(Kildegårdsskolen Vest) giver logistik udfordringer med flytning af materialer undervejs. Måske 

må vi overveje at droppe aktiviteten i år – selvom det medfører et indtægtstab. Det kan også 

overvejes at nøjes med eftermiddagsudbuddet – med dansedelen. Denne sidste løsning blev 

valgt. 

 

- Nyt om BIG biografreklame: Annette: Meget af det er godt, men synes at det gik for hurtigt i 

den første udgave. Det nye forslag fra Sonja er bedre. Billedserien blev drøftet. Skal vi have et 

billede med med dragter – Annette mente, at det bør være midt i serien. Sonja mente, at det 

var placeret helt rigtigt, men vil spørge grafikeren om hans mening. Nogle syntes, at musikken 

slutter for brat. Længere drøftelse. Sonja går i dialog med grafikeren om billedsiden ud fra 

hendes tidligere fremsendte forslag og om udfadning af musikken. 

13. Kommende mærkedage.  

Morten. Det er først i august, at de næste mærkedage kommer. 
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14. Næste nyhedsbrev 

Sonja: Der kan udsendes et lille nyhedsbrev samtidig med indkaldelsen til generalforsamling 

med bl.a. lidt om festen, sæsonstart m.v. Annette: Og om søgning af hjælpere til div. 

arrangementer. 

15. Næste møder 

Er der behov for møder før timen før generalforsamlingen. Nej. (Den 3. maj har vi skolen fra kl. 

19.) 

16. Eventuelt. 

-  

 


