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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022, kl. 19.30 på Herlev Byskole afd. Elverhøj. 

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

Fraværende:  

1. Valg af referent – 

Andreas Lorenzen 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 4. november 2021 

Godkendt med de seneste rettelser. 

4. Siden sidst 

Corona spøger igen. Vi har haft to gange mandags-dans, men ellers har alt andet (inklusive 

julefest og dertilhørende arrangementer) været aflyst grundet corona.  

Deltagelse i Benny Frederiksens bisættelse. Fin begravelse, foreningen var fint repræsenteret, 

og Benny vil blive savnet.  

5. Økonominyt 

Kommunen har varslet, at de beder om at få penge retur vedrørende de aflyste måneder i 

foråret 2021. De er nu refunderet. 

Pensionisttilskud skulle være på vej. 

Sonja kan ikke køre det nuværende regnskabssystem på sin ny computer, og den gamle 

computer driller. Derfor er der ingen specifikationer denne gang, men de eftersendes snarest. 

Banksaldo er p.t. 89.211,40 kr., der er planlagt betaling af skat, feriepenge og ATP for i alt 

691,94 kr. i løbet af januar. 

Kassebeholdning omkring 800 kr. 

Der ønskes et nyt økonomistyringssystem, da det gamle ikke bliver opdateret og ikke kan 

reinstalleres. Det er muligt at Sonja finder sit eget program, eller vi bruger et anbefalet af DIF.  

6. Status på holdene 

- Mandagsholdet 

Lavt fremmøde sidst på efteråret 2021. – Der er 27 tilmeldte, men reelt set kun 20 dukker 

regelmæssigt op. Når vi er færrest, er der 10 og når vi er flest, er vi ca. 18. 

Genoptagelse af dans: 

Vi satser på at genoptage dansen mandag den 24. januar, og vi laver et setup hvor man skal 

huske at melde sig fra mindst dagen før. Retningslinjer: Coronapas. 

Der er p.t. 12-13 tilkendegivelser om medlemmer som gerne vil genoptage dansen på trods af 

det nuværende forholdsvis høje smittetal 

- Torsdagsholdet 

Reklame-initiativer har været lagt på is; grundet corona-situationens usikkerhed. Var planlagt 

til genoptag den 3/2/2022, men de to første gange aflyses og startes i stedet 24/2/2022. 

- Baldanseholdet 

Aflyses i januar, grundet få tilkendegivelser om medlemmer som ønsker at genoptage dansen. 

- Børne- og juniorholdet 

Der er ikke nok tilmeldte til at dansen genoptages i januar. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

7. Forårsfest lørdag d. 26/2 

Planlægning: Vi planlægger at afholde arrangement, som et klassisk forårsfestarrangement 

dog uden udenlandske gæster. Vi håber at afholde på Lindehøjskolen, Morten kontakter. Vi 

regner med 14 dages tilmeldingsfrist. Vi foreslår at julelotteriet evt. flyttes hvis der er mange 

tilmeldte. Ellers kan vi flytte det til opvisning-/sommerarrangement.  

Normalt er der jo fællesbuffet, men vi tager som udgangspunkt spisning med egne medbragte 

madvarer. Det tages op, hvad vi gør med flidspræmier. 

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

Hvad er status? Har vi fået tilbagemeldinger? 

Intet nyt fra Sonja, kun dårlig samvittighed…  

9. Regions- og landsarbejdet 

Regionerne nedlagt. Folkedans er nu et aktivitetsudvalg under Dans Danmark. 

Der er blevet spurgt om vi kan finde lokaler til et heldagsarrangement (spillekursus og 

legestue) 5 marts. Vi spørger Lindehøjskolen.  

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

Smutten d. 22. januar, aflyst. Afventer nyt setup. 

Internationalt lav bliver bedt om at sende Nytårshilsner til vores venskabsforeninger. 

11. Status på depotet – tyverier 

Der er gentagne tyverier af sodavand. Vi har benyttet videoovervågning og har identificeret en 

gentagen raner (rengøringsdame). Vi har haft kontakt med skoleledelsen (uden held), mens 

skolen pedel har taget situationen mere alvorligt, mens dennes foresatte ikke er 

samarbejdsvillig. Morten har kontaktet kommunen, om hvordan vi forholder os til situationen.    

12. Vedtægter, forslag til ændringer 

Bestyrelsen foreslår at der sker en række konsekvensrettelser grundet Folkedans Danmarks 

nedlæggelse/ indlemmelse i Dans Danmark. Folkedans Danmark ændres til Dans Danmark. 

Der skal også rettes i årshjulet 

Det foreslås at: §7 stk 3. rettes, således at det fjernes at bestyrelsesmedlemmer skal modtage 

referater til opbevaring.  

Det foreslås/drøftes at: §8 stk 3. 

At det fjernes at kasseren skal stå for at medlemslister bliver vedligeholdt. Det behøves ikke 

stå i vedtægterne og kunne i princippet lige så godt være placeret andre steder. 

§8 stk 4 -praktiseres ikke, passer ikke i en moderne (IT-verden) efter som de fleste penge 

overføres elektronisk. 

§8 stk 5 -praktiseres ikke, passer ikke i en moderne (IT-verden) efter som de fleste penge 

overføres elektronisk. 

§11 stk 3 , der er vel ingen grund til at bestyrelsen skal godkende arkivalie tilgang 

 

13. Kommende mærkedage.  

Mona= 90 år, 13/1 

Birgit D 75 år, 20/2  

Sven og Kirsten Guldbryllup 11/3 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

14. Månedens legestue 

Umiddelbart ingen 

15. Næste nyhedsbrev 

Dansesituationen på holdene, corona restriktion Forårsfest hold øje med invitation. 

”opvisnings”legestue nævnes.  

16. Næste møder 

24. februar + 24 marts 2022 

17. Eventuelt. 

Dansesøndage 2022 6. februar Andreas, Morten 6. marts, Sonja 13 Marts, Morten 20 Marts, 

åbne/lukke-vagter for ny sæson. 

 


