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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

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

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

 

Dagsorden 

1. Valg af referent  

Mette 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Forårsfesten blev afholdt 26. feb., der var desværre ikke mange deltagere, men meget 

hyggelig, og folk var glade for komme i gang med at danse igen. Godt, den blev gennemført. 

Kan vi gøre noget for at få flere til at dukke op fremover? Det var samme aften, som der var 

MGP, der bliver vi udkonkurreret. Hvis vi kan undgå samme dato fremover. Tjek DR´s 

hjemmeside – endnu ikke fastlagt for 2023. 

5. Økonominyt 

Budget – for næste år, det ser desværre ikke for godt ud, hvis vi skal være realistiske med 

kommende antal medlemmer. Der er kommet fem nye medlemmer i 2021/2022 

Sonja skal tjekke op på om gavebudgettet er sat lidt højt. 

Skal der skrues på antallet af dansedage, og skal julefesten evt. ligge tidligere, og vi dermed 

ikke har dans mandagen efter? Derudover kan vi starte lidt senere efter nytår. Alternativt kan 

vi skære i sæsonen. Der tænkes i, om vi måske kan have en fælles danseaften med de 

omkringliggende foreninger et par gange om året. 

Regnskab: Umiddelbart ser det ud til vi kommer ud af året med et overskud på ca. kr. 6.000. 

Regnskabet bliver afsluttet i næste uge.  

Kontingent: Vi skal betale 1.200 som forening til Dans Danmark, derudover skal der betales 60 

kr.*) pr. medlem. Vi er ca. 80 medlemmer i foreningen. 

I forhold til tidligere så har vi ca. 100 kr. mere pr. medlem at gøre godt med, da vi tidligere 

skulle betale kr. 180 videre til Landsforeningen. Det bliver dog lidt dyrere for hvert barn, ca. 30 

kr. i forhold til tidligere.  

Støttemedlemmer har tidligere betalt kr. 100 til foreningen + kr.180 til Landsforeningen.  

Vi vil fremover opkræve kr. 190 inkl. kr. 60 til Landsforeningen, medlemmer der er medlemmer 

andre steder kan fratrække kr. 60 og betale kr. 130 til foreningen. Sonja justerer budgettet 
*) Rettelse 6. april 2022 – Det har vist sig at kontingentet er 75 kr. og ikke 60 kr. som nævnt 

på mødet den 24. marts 2022. 

Lønforhandling – Sonja foreslog at flytte lønforhandlinger og indledende snak om kontingent til 

februar, så kassereren har en fælles beslutning, hvorpå et budgetforslag kan baseres. Det 

skal vi huske, når vi på det konstituerende møde gennemgår årshjulet. Der er helt faste 

takster, men tænk over om vi skal ”værdsætte” musikerne især til jul. (Vin eller lign.) 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

6. Status på holdene 

- Mandagsholdet – der er intet nyt, men folk skal huske at melde afbud. Skal afbud meldes til 

Annette så hun kan tilrettelægge danse? 

- Torsdagsholdet – meget stabilt fremmøde 

- Baldanseholdet – Det er meget sparsomt fremmøde, nogle gange lige lovlig få, men det er 

gået indtil nu. Datoer for næste år, kommer snart på hjemmesiden. 

- Børne- og juniorholdet – børn skal også huske at melde afbud, ikke så stabilt fremmøde. 

Morten åbner/lukker søndag den 27. marts, hvor vi oprindelig skulle have haft generalprøve. 

7. Afslutningslegestue 2/4 

Planlægning, flidspræmier og lotteri 

Der er ikke mange der har skrevet sig på kage og hjælpeliste. 

Der skal købes øl, vand, småkager, mælk evt. bordpynt. 

Morten har købt flidspræmier, Sonja har lavet diplomer. 

Lotteri – vi har lodder. Der er allerede nogle gaver i hus, udsigt til flere. Prisen pr. lod er 10 kr. 

Det er flotte præmier. 

Morten og Mette er i depotet kl. 16. og henter lydanlæg. Hjælpere skal være ved lokalet kl. 17 

Sonja henter nøgle dagen før. 

8. Regionens spillemandskursus og legestue 23/4 på Lindehøjskolen. 

Praktiske opgaver – Morten og Sonja 

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

Hvad er status? Har vi fået tilbagemeldinger? – Udskydes til næste gang 

10. Regions- og landsarbejdet. 

Næste virtuelle medlemsmøde d. 23/3 

Den nye hjemmeside Forside - Dans Danmark (dans-danmark.dk) er i luften med bl.a. 

aktivitetskalender. Man kan filtrere, så man kun kan se f.eks. folkedans. 

Vi står på med opvisning, som vi har bedt om at få fjernet. 

DM-ugen, der vil formentlig kun blive vist andre dansetyper 

Sonja har indbetalt dansekontingent for os i år. 

Næste virtuelle møde 18. maj 

Det sidste Trin og Toner er udkommet i dag - fremover vil det hedde Danseliv 

Årsmøde 22. maj, med tilmelding 14 dage før, hvis man vil have stemmeret. 

11. Nyt om næste planlagte arrangementer? 

Sommerferieaktiviteter uge 28 – pga. ombygning på skolerne har Sonja i første omgang fået 

nej til at være her på skolen, men har spurgt igen med kommunen Cc. 

Herlev Festuge, lørdag d. 3. september – tilmeldingsfrist er 1. april. 

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

Der er tilmeldingsfrist til B&U stævnet den 27. marts, stævnet er den 20.-22. maj 

  

https://dans-danmark.dk/
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

13. Status på depotet 

Tine fra kommunen har overdraget sagen til Simon, vi afventer stadig. 

Der har været endnu et besøg i depotet – vedkommende er konfronteret, og gør det formentlig 

ikke mere. 

14. Forslag til ændringer i vedtægterne 

Ingen indkomne forslag. Vi holder os til dem, som vi har beskrevet – Bestyrelsen skal 

gennemlæse ændringer til næste gang. 

15. Kommende mærkedage.  

Først til juli. 

Der er konfirmationer 28. maj Tim og Elina, og sølvbryllup 31. maj Ninna og Morten. 

16. Månedens legestue 

Vore egne den 2. april, regionslegestue den 23. april 

17. Næste nyhedsbrev 

Afslutningsfest, Landsstævne, generalforsamling, børnestævne, datoer for kommende sæson 

18. Næste møder 

7. april samt lige inden (En time inden) generalforsamlingen 2. maj. på Herlev Gammel Skole 

19. Eventuelt. 

Husk at melde afbud til hele bestyrelsen – så man ikke bliver overrasket over hvem der skal 

åbne 

 


