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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde torsdag den 24. februar 2022, kl. 19.30 på Herlev Byskole afd. Elverhøj. 

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

 

Dagsorden 

1. Valg af referent  

Mette  

2. Godkendelse af dagsorden 

Sonja har rettelse til punkt 9., Engskolen, skal rettes til Elverhøjskolen 

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Møde med naboforeningerne, referat af 15. februar 2022 er modtaget. Der er udvekslet datoer 

mht. legestuer. Samarbejdet i regionen ønskes styrket. Henrik Haslund skal opfordres til at få 

afsluttet et ca.18 år gammelt regnskab for festivalen.  

5. Økonominyt 

Sonja har stadig udfordringer med sin gamle computer, så hun har endnu ikke fået overført 

regnskabet til den nye. Bestyrelsen skal igen underskrive dokumenter til banken. 

Bankbeholdning: 91.586,84, kasse 804,50.  

Pensionisttilskud for dansere i Herlev: 2.289,00 

Der skal snart udbetales løn til leder og spillemænd.  

Der skyldes et mindre beløb til skat, pga. beløb der er betalt for sent for mange år siden, beløbet 

er på kr. 165,62. Sonja opdagede det ved et tilfælde - beløbet er nu betalt. 

6. Status på holdene 

Annette laver ikke et opvisningsprogram, pga. af den amputerede sæson. Annette foreslår at den 

søndag, der var afsat til generalprøve, i stedet bruges til almindelig dans for søndagsholdene.  

Det ser ud til der er tilslutning til Sjællandske Børnestævne. Forslag til datoer 24. april eller 8. 

maj. Børneholdene har misset tre gange indtil videre i vinter. Annette undersøger og det bliver 

den dato, hvor der er størst tilslutning. 

Det meldes ud via nyhedsbrevet, at nu er vi i gang, og folk opfordres til at melde tilbage i god tid, 

så vi ved hvor mange der forventes at komme. Det gælder for alle hold. 

- Mandagsholdet – Folk forventes at dukke op, medmindre de melder fra i god tid 

- Torsdagsholdet – Der er fire nye dansere (tre gamle kendinge og er helt ny danser) 

- Baldanseholdet – Der køres på som normalt fra marts 

- Børne- og juniorholdet – Vi starter til marts, der udsendes lige en reminder 

7. Forårsfest lørdag d. 26/2 

Planlægning – Morten tager med til at brygge kaffe/the alt andet tager vi selv med. Behøver ikke 

højttalere, da vi kun er ganske få, og to musikere. Morten køber øl, vand og lidt pynt til bordet. 

Bestyrelsen mødes kl. 17, Spisning kl. 17:30, dans fra ca. kl. 19.  

Er der deltagere nok? Det blev diskuteret frem og tilbage om vi er deltagere nok, det endte med 

vi besluttede at gennemføre på trods af der kun er ca. 25 tilmeldinger 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Flidspræmier? – udskudt til ”opvisningen” den 2. april 

Lotteri? – nej 

8. Regionens spillemandskursus og legestue 5/3. 

Praktiske opgaver - Morten er igen den praktiske, har nøgle til salen åbner/lukker– der er også 

styr på kaffemaskine, ellers er skolen under massiv ombygning, men hovedsagen er, at der er 

adgang til salen. 

9. Datoer for næste sæson. 

Annette har forslået følgende: 

Legestue lørdag 24.9.22, julefest 17.12.22, forårsfest 25.2.23 og opvisningslegestue 22.4.23 

Der er søgt lokaler til disse, og vi har fået Herlev Gl. Skole til de tre første. Vi må evt. ansøge 

Lindehøjskole om 22.4.23. 

Også foreslået disse søndage: 

Den 11.9.22, d. 18.9.22, d. 2.10.22, d. 9.10.22, d. 30.10.22, d. 22.1.23, d. 29.1.23, d. 5.2.23, d. 

12.3.23, 19.3.23, d. 26.3.23 samt generalprøve d. 16.4.23 

Der søgt om gymnastiksalen på Engskolen Elverhøjskolen til disse datoer. Afventer OK. 

Torsdagsdans, forslag: 

Fra d. 6.10.22 til og med d. 1.12.22 (8 gange) og fra d. 9.2.23 til og med d. 13.4.23 eller fra d. 

23.2.23 til og med d. 20.4.23 (8 gange) 

Vi har allerede forhåndsbooket foreningshuset på disse datoer for næste sæson 

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

Hvad er status? Har vi fået tilbagemeldinger?  

Der er intet nyt – pga. Corona har Sonja og Andreas ikke gjort noget. Hvis det ender med ikke at 

blive til noget, må kommunen få tilskuddet tilbage. 

11. Regions- og landsarbejdet. 

Første virtuelle medlemsmøde d. 27/1. Ca. 50 deltog. Mange af pladserne i ledelsen og 

administrationen er besat af folkedansere. Jan Todsen er næstformand, Lone Schmidt, Mette 

Inge, Bent Grølsted og Trine Jordansen blev nævnt i forbindelse med diverse udvalg. Anita og 

Dorte sidder i administrationen. Årsmøde i Idrættens Hus d. 22/5. Der afholdes DM for alle 

danseformer i forbundet 25-26/6 i Ålborg. Der blev talt utroligt meget GDPR, men der er ingen 

ændringer for folkedansere i forhold til, hvordan vi har kørt det siden 2018. En sportsdanser fra 

Frederiksberg Amatørdansere var meget utilfreds med, at forbundet vil have lov at sende 

informationer direkte til enkeltmedlemmer, han synes, alt skulle gå gennem bestyrelsen.  

Nyt møde 23. marts kl. 20:00. Der er link til referat i nyhedsbrev. 

12. Herlev Festuge, lørdag d. 3. september 

Deltager vi igen? Tilmeldingsfrist 1. april 2022. 

Vi er med, det falder heldigvis også sammen med fælles dansedag. (Side 2 i trin og toner) 

13. Sommerferie aktiviteter – uge 28 

Deltager vi igen i år? Tilmeldingsfrist 1. marts. 

Annette er frisk på det, men kan ikke om mandagen. Der burde være spillemænd til hele ugen. 

Sonja synes vi skal gøre ligesom sidste år, og have det delt op i to hold, med forskellige 

aktiviteter.  
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

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

Morten har spurgt Morten og Turid om der er sendt nytårshilsner, men har ikke fået svar. 

Der er reklameret for torsdagsholdet i Herlev Bladet. 

15. Status på depotet – tyverierne er stoppet 

Skal vi lade det være ved det, eller skal vi ’kræve’ et svar fra skolen og kommunen? 

Morten vil skrive til kommunen, for at høre om der er noget nyt, så vi igen kan benytte vores 

køleskab uden tingene forsvinder 

16. Forslag til ændringer i vedtægterne 

Vi kan drøfte de ændringer, der står i referatet fra sidst. Frist for medlemmer til indvendinger er 

15. marts 2022, derfor tager vi det på, på næste møde. 

17. Kommende mærkedage.  

Først til juli 

18. Månedens legestue 

Forårsfest 26. marts 

Regionslegestue 5. marts  

Afslutningslegestue 2. april 

19. Næste nyhedsbrev 

Nu danser vi, ingen opvisning, virtuelt møde dans Danmark, Herlev festuge 

20. Næste møder 

24. marts + 7. april, generalforsamling 2. maj der skal samtidig indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling, så der kan vedtages ændringer. 

21. Eventuelt 

 

 


