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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde torsdag den 4. november 2021, kl. 19.30 på Herlev Byskole afd. Elverhøj 

Til stede: Morten, Sonja, Annette og Mette. 

Afbud: Andreas og Linda 

1. Valg af referent 

Mette meldte sig frivilligt. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med rettelser. 

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Legestue på Lindehøj skole 18/9. 29 voksne og syv børn deltog. Underskud: 1.850,00 kr. 

Hyggeligt og godt sted, som vi evt. kan benytte i fremtiden.  

Kulturnat 15/10. Glimrende arrangement med sammenlagt 139 besøgende. Herlev FF søgte 

og modtog 20.000 kr. i tilskud på regionens vegne, alt er afregnet. 

Skumring for børn 2/10. Hyggelig dag uden den store tilslutning, men vi fik et nyt medlem. Det 

foregik på biblioteket. Al reklame var digitalt, måske derfor der ikke var så stor tilslutning. 

Bedre med en flyer, man kan tage med hjem? 

Danmarks hurtigste (og mindste) dansefest. Det gik stærkt… dejligt med hjælpedansere. Blev 

vist på DR – vi var på ca. 5 sekunder. 

5. Økonominyt 

Banksaldo 112.966,10 kr., kassesaldo 905,50 kr.  

Der mangler at blive betalt 360 kr. i FD-kontingent for seks for sent-betalte. En børnedanser 

har endnu ikke betalt, fire støttemedlemmer reagerer ikke på henvendelser. Morten prøver at 

rykke. 

Kommunen har bedt om at få 900 kr. retur, og Sonja har (igen) spurgt, om de mener alvorligt, 

at vi skal beholde tilskud, vi ikke er berettiget til, da vi ikke havde udgifter. Svar afventes. 

Mandagsholdet balancerer, de øvrige hold giver underskud, men indtægterne fra 

sommerferieaktiviteter, cirka 4.100 kr., og 23 støttemedlemmer – 7 æresmedlemmer, cirka 

1.000 kr. opvejer til dels dette. Desuden har vi opkrævet almindeligt FD-kontingent på 180/40 

kr. Her ser det ud til, at vi med det ny forbund skal betale 140 kr. for alle, hvilket giver os cirka 

1.300 kr. til rest. Vi bør dog finde flere indtægter, helst i form af flere medlemmer. 

6. Status på holdene 

− Mandagsholdet – 26 fuldt betalende, tre studerende, en ung. Det balancerer. 

− Torsdagsholdet – ni betalende. Underskud omkring 4.300 kr., hvis der ikke kommer 

flere til andet modul. Der skal yderligere 3-4 personer til, for at få det til at balancere. 

Holdet vil blive opfordret til at tage venner og bekendte med, for at opretholde holdet til 

andet modul. 

− Baldanseholdet – 12 fuldt betalende, en ung. Er der en til? Underskud cirka 2.600 kr. 

Også her skal der et par flere til at få det til at balancere, hvilket allerede er meldt ud. 



Herlev Folkedanserforening Formand Morten Petersen 

  Kærnestykket 10 

 2730 Herlev 

 Tlf. 61 79 46 54 

  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

− Børne- og juniorholdet – fem børn og syv juniorer. Underskud mindst 1.800 kr. 

Kommunalt tilskud er uklart, Sonja kigger nærmere på det. 

 

Vagter for dansesøndage 2022 planlægges. 

På næste møde den 13. januar. Sonja kan evt. den 16. jan, og Mette den 30. jan. 

7. Juletræsfest lørdag d. 18/12 

Planlægning – Morten laver arbejdsplan, herunder tilmelding til at hjælpe til, lave dekorationer. 

Der skal købes ind til slikposer, som også skal blandes. Annette skal sende sanghæfte til 

Sonja. Turid og Morten spørges om de vil købe juleboller. Medlemmer spørges, om de kan 

sponsorere gran og andet til juledekorationer. 

Sponsorgaver – Diverse chefer spørges. Gaver samles evt. i puljer, så spillet ikke tager så 

lang tid. 

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

Hvad er status? Har vi fået tilbagemeldinger? Intet nyt fra Sonja. 

9. Regions- og landsarbejdet 

Ekstra ordinært landsmøde 26/9, Sonja deltog. Konklusion. Enstemmig vedtagelse: Folkedans 

Danmark nedlægges 31. december 2021, Dans Danmark opstår 1. januar 2022.  

Der står en længere beskrivelse i Trin og Toner, som netop er udkommet. 

Der er udsendt forespørgsel om diverse arrangementer bl.a. Dansens dag 28. august 2022 på 

Frilandsmuseet. Herlev har ikke deltaget i flere år, da det falder sammen med Herlev festuge. 

Morten svarer på henvendelsen. 

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

SBU på Stevns, udskudt til maj 2022 – også nævnt i Trin og Toner. 

Invitation til eftersnak 5. november 

Smutten gennemføres som endagsstævne på Stevns 6. november. Ti herlevbørn/-juniorer og 

to-tre voksne deltager. 

Sommerferieaktiviteter 2022, hvilken uge. Vi satser på uge 28, selvom Annette ikke kan 

deltage om mandagen i den uge. 

Pigedragt fra Lyø er modtaget, endnu ikke pakket ud. 

Hjemmesiden opdateres snarest muligt, forbehold for private benspænd! 

Biografreklamen har kørt i tre måneder. Hvad nu? Det koster ca. 17.000 kr., hvis den skal i 

biografen igen. Vi sætter den på egen hjemmeside, Facebook m.m. 

11. Korrektion af ordlyd på hjemmeside, ’Book os’. 

Vi har modtaget henvendelse, som falder noget udenfor hvad der var hensigten. Der bliver 

rettet til, så tilbuddet gælder for hverdage. 

12. Kommende mærkedage.  

Mona 90 år i januar 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

13. Månedens legestue 

− Brønshøj – 28. nov. kl. 13-16 (i Vanløse) 

− Husk også vores egen Julelegestue den 18. dec. kl. 19 

 

14. Næste nyhedsbrev 

Husk at nævne ændret dansested 13/12, sponsorgaver, julefest, kryds i kalender 

15. Næste møder 

13. januar (planlægning af forårsfest) 24. februar 2022 

16. Eventuelt. 

Skal vi holde stort 70 års jubilæum i 2025 eller vente til 75 års jubilæum i 2030? 

Snak om holde en ekstra stor forårsfest 2025 og vente med det helt store til 75 år jubilæum. 

Vedtægter skal rettes, når Folkedans Danmark bliver til Dans Danmark. Skal vi gennemgå 

dem grundigere, når nu vi alligevel skal til at rette? Hjemmearbejde til næste gang... 

Der er meget høj smitte i Herlev pt., Husk alle de ”gamle” regler med sprit og afstand. 

 


