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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. sept 2021, kl. 19.30 på Herlev Byskole afd. Elverhøj. 

Til stede: Sonja, Andreas, Morten, Mette, Linda og Annette 

Dagsorden 

1. Valg af referent  

Mette 

2. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

3. Godkendelse af referat  

Godkendt, når smårettelser er på plads 

4. Siden sidst 

Herlev Festuge med vores deltagelse 4/9-21, forløb godt selvom der var langsom start på 

dagen. Vi havde to opvisninger henholdsvis kl. 12 og kl. 13. Der var pænt besøg af børn til 

vores lege. Sonja melder tilbage til kommunen, om hvordan det gik. Tak for opbakningen til 

alle der deltog. 

Sæsonstart se pkt.6. 

5. Økonominyt  

Intet nyt – der er brugt en lille smule på festugen. 

6. Status på holdene  

- Mandagsholdet – Startede mandag den 6. sep. Godt fremmøde, men der manglede ca. en 

kvadrille, i forhold til hvad vi forventede. Der var ét nyt ungt par, som er meget interesserede. 

Annette er tidl. blevet kontaktet af nogle, som hun prøver at få kontakt til igen.  

- Torsdagsholdet (Formiddag) 

Vi har fået en brik til foreningshuset. Holdet er ikke startet endnu, men starter den 30. sep. Der 

er flere af de ”gamle”, der ikke kommer mere. Når der er fuldt hus, er der 6 par. Der bliver gjort 

reklame hvor det er muligt bl.a. på Facebook 

- Baldanseholdet 

Startede søndag 5. sep. hvor der var 6 par inkl. bestyrelse. Annette forventer der kommer så 

der vil være 6 par under normale forhold. 

- Børne- og juniorholdet (6-11) (12 og op) 

Startede op 5. sep. Børneholdet kunne godt bruge nogle flere dansere, men 3 nye på 

juniorholdet. Det var en fin opstart. 

7. Legestue lørdag d. 18/9 

Planlægning – Morten gør lister klar til søndag og mandag, så folk kan melde sig til at hjælpe 

og bage kage. Morten tager alt teknisk musikudstyr med. Vi tager skilte med, så folk kan finde 

vej. Morten tager øl, vand, te og kaffe m.m. og giver opgaver videre til Mette. 

Har vi overhovedet et lokale? Lindehøjskole lørdag den 18. sep. ca. kl. 19:00-22:30. 

Bestyrelsen skal møde omkring kl. 17.00 for at dække bord.   
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

8. Herlev Kommune – udviklingspuljen. Bal for unge/studerende 

Hvad er status? Har vi forslag til datoer og format? 

Sonja og Andreas har holdt møde og sendt brev ud til kollegier for 2-3 uger siden. Der er 

endnu ingen tilbagemelding. Men det har været svært at få fat i rigtige kontaktoplysninger. 

Sonja læste invitationen op - Prøver at følge op, og evt. få fat i en kontaktperson. 

Kommunen vil gerne sparre med og, og høre hvordan det går. 

Mht. musikken, vil de helst om fredagen. 

9. Regions- og landsarbejdet 

Ekstra ordinært landsmøde 26/9, Sonja deltager. 

Morten beder Sonja undersøge om aftalen med OK-benzin fortsætter. 

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

SBU på Stevns, 24-26. september. P.t. ingen tilmeldte, måske ændres til 1-dags stævne. 

Invitation til eftersnak 5. november 

PR – Sonja udsender hvad hun kan og hvor hun kan, vi er omtalt i Herlev Bladet i forbindelse 

med Herlev festuge. Biografreklamen kører til midten af oktober. 

B&U – vi kan desværre ikke deltage i børnestævnet på Stevns, der er meldt afbud. 

Sonja foreslog, at vi får gang i dragtudvalg igen, tidl. har det primært været støttemedlemmer 

der har været aktive – vil reklamere for det de næste par mandage samt nyhedsbrev. 

Skumring – 2. oktober, er på biblioteket. 

11. Kommende mærkedage.  

Oktober – Frederik 20, Morten H. 60 

12. Månedens legestue 

Vores egen den 18. september 

13. Næste nyhedsbrev 

Det skal omhandle opstart, legestue især at den er flyttet, tilmelding og orienteres om 

kontingent der er overført fra sidste år.  

14. Næste møder 

4. november 2021 + 13. januar 2022. 

15. Eventuelt. 

Morten, Sonja og Andreas fordelte åbne/lukke om søndagen mellem sig. 

 


