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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2022, kl. 19.30 på Herlev Byskole afd. Elverhøj. 

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

 

Dagsorden 

1. Valg af referent  

Mette 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Der er afholdt afslutningslegestue – der var rimeligt godt besøgt, der var stort se hele tiden 5 

kvadriller på gulvet. Der manglede hænder til at hjælpe med at rigge til og rydde op.  

Hvad kan vi gøre for at styrke foreningslivet? Skal vi være bedre til at styre/opgavefordele. Der 

skal udspecificeres opgaver og tidspunkt for hvornår det skal laves. Tovholder holder styr på 

tiden. 

5. Generalforsamling 

Forslag til ændring af vedtægter, som fremsendt  

Sonja retter vedtægterne til og sender ud inden generalforsamlingen. 

Bestyrelsen finder det rimeligt at alle voksne betaler en andel af klubkontingent, men at børn 

fritages.  

Den årlige betaling kan udspecificeres med kontingent til Dans Danmark, foreningen og 

betaling for undervisningen. 

Kontingent punkt 5 til generalforsamlingen alle under 18 år, skal betale kr. 75, og ikke kr. 100 

Gennemgang af regnskab – blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen 

Budget - godkendt 

Beretninger udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen – De respektive 

repræsentanter sender til Sonja, så de kan uploades på hjemmesiden.  

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

Kigger på det i næste sæson. Udskydes 

7. Nyt om næste planlagte arrangementer? 

Sommerferieaktiviteter uge 28. Skal vi aflyse eller presse kommunen for lokaler? 

Da vi ikke kan være her på skolen pga. ombygning, og skolen er hverken til at hugge eller 

stikke i, så bliver vi nødt til at melde fra. Det bliver et alt for stort logistisk arbejde, idet vi ikke 

kan komme til vores depot.  

(Som udledning heraf, skal vi måske overveje om vi skal se os om efter anden skole, hvor vi 

kan få depot osv.) 

Herlev Festuge, lørdag d. 3. september – intet nyt, vi skal bare huske.  

30. juni vender festugesekretariatet tilbage. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

8. Status på depotet 

Vi afventer stadig kommunen. 

9. Kommende mærkedage.  

2 x konfirmationer og sølvbryllup i maj. Andreas sørger for gaver til Elina og Tim.  

Næste mærkedage er i juli 

10. Næste møder 

En time inden generalforsamlingen 2. maj. 

11. Eventuelt. 

Morten vil gerne låne pavilloner m.m. til deres sølvbryllup. Det er i orden. 

 

 

 


