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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde mandag den 7. juni 2021, kl. 1930. 

Elverhøjen skole for fysisk fremmøde, suppleret med Skype deltagelse 
Til stede fysisk: Andreas, Mette og Sonja. Via skype: Annette og Morten. 

Dagsorden 

1. Valg af referent.  ALO 

2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

3. Godkendelse af referat. Referat godkendt 

4. Siden sidst 

- Generalforsamling 

- Der mangler referat fra generalforsamling, Turid er rykket og det skulle være undervejs. 

5. Økonominyt 

Der ikke sket væsentlige ændringer siden generalforsamlingen.  

6. Ny bestyrelse: 

- Konstituering af bestyrelsen 

o Andreas Lorenzen – Næstformand 

o Mette Andersen – Sekretær 

o 1 plads i bestyrelsen vakant. 

- Gennemgang af forretningsorden for Bestyrelsen 

o Se forretningsorden. www.herlevfolkedans.dk/index-

filer/Medlemssider/Bestyrelsen/Forretningsorden_2018.pdf 

Vedtaget uændret. 

- Gennemgang af Årshjul 

o Se Aarshjul.pdf (herlevfolkedans.dk) 

o Juli: Der tillægges ”Forbered sommerferieaktiviteter” 

o Vi reviderer ”bestille sale mv” når vi finder ud af hvordan og hvornår det rent 

praktisk fungerer/ligger. 

- Visioner og politikker: 

o Visioner og politikker gennemgås, Persondata-politikken opdateres, således at 

Morten står som formand 

- Bestyrelsesoplysninger til bank 

o Sonja fjerner Niels fra bestyrelseslisten i banken 

- Børneattester?  

o Der udfyldes en blanket der bekræfter at vi har børneattester. Vi sender den 

sammen med regnskabet til kommunen. 

- Fastlæggelse af mødedatoer for kommende bestyrelsesår 

o Opstartsbestyrelsesmøde d. 27 juli. 

o B-møde d. 9 september. 

- Særlige opgaver/emner til behandling i det kommende bestyrelsesår. 

o Børn og baldanse, vi forsøger at styrke de mindste hold ved en lang række tiltag. 

Som til dels er planlagt i løbet af året  

http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Bestyrelsen/Forretningsorden_2018.pdf
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Bestyrelsen/Forretningsorden_2018.pdf
http://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Bestyrelsen/Aarshjul.pdf
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

7. Sommerferieaktiviteter 

a. Der er 12 og 7 tilmeldte til henholdsvis formiddag og eftermiddag. Holdene kører/ er 

godkendt af kommunen. 

b. Der er planer om et sommerferieaktivitetsudvalg: potentielle medlemmer fam Martens 

senior og junior. Helle Lorenzen, Andreas, Sonja m.fl. Sonja forsøger at indkalde. 

Morten er på som support/kørsel og måske en hjælpende hånd. 

c. Vi kører holdet som de 2 foregående år, men der er et formiddags(nørkle hold) og et 

eftermiddagshold(dans og leg) og temaerne kører også som tidligere år: påske jul mv. 

8. Herlev Festuge. 

Vi får tildelt en plads på Herlev festuge: 

- Annette foreslår en legestue hvor medlemmer stiller op til dans, og gæster fra festugen kan deltage 

når de ser hvor sjovt det er. Godtaget, hvis alt går vel med restriktioner, pandemiudvikling mm. 

- Vi kører gamle lege på pladsen som vi plejer. 

9. Status på holdene, noget om opstart 

- Mandagshold: Vi har gymnastiksalen: 20:00- 21:30 det er lidt kort, vi ser om vi trække den lidt. 

- Børne- og juniorhold samt baldans: Vi har gymnastiksalen søndag eftermiddag. Måske skal et par 

af søndagene koordineres med fodboldklubben, som har salen lige før os, eller også skal vi et par 

af dagene finde et andet sted. Sonja forsøger at få et overblik.  

- Torsdagsholdet: vi har lokale fra  30 sep. 

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

Se generalforsamlingsreferat og beretninger 

11. Regions- og landsarbejdet.  

Folkedans Danmark bliver nedlagt ved årsskiftet og lagt ind under Dans Danmark. 

Der har været regionsmøde og regionerne bliver nedlagt ved årsskifte.  

Det meste kommer til at køre videre som nu, men som aktivitetsudvalg frem for forening. Og 

spillemandskredsen bliver en samarbejdspartner. 

Det bliver lidt billigere at være medlem: der er både 75 kr pr mand og 1.000-1.600 kr. per forening 

Der er årsmøde d. 26 juni i Folkedans Danmark, Sonja deltager. 

12. Kommende mærkedage.  

Jørgen Kibshede bliver 70 og Kirsten Hansen bliver 80 i august 

13. Næste nyhedsbrev 

Sommerferieaktivitet, opstart, festuge, Biograf-reklame evt lidt biografrelateret fryns, 

ekstraordinær tidlig legestue. 

14. Næste møder 

a. 27. Juli og 9. september. 

15. Eventuelt  

Skal vi gøre noget ved udlandsaktiviteter? 

Vi har 70 års jubilæum i 2025, det er snart... 

   


