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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde mandag den 16. maj 2022 kl. 19.00 på Herlev Byskole afd. Elverhøj 

 

Sonja, Morten, Ken, Mette og Annette 

Afbud: Andreas 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Mette 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelser 

3. Godkendelse af referat fra 7. april 

Godkendt  

4. Konstituering af bestyrelsen, fordeling af ansvarsområder 

Sonja er på generalforsamlingen valgt som formand  

Ken er på generalforsamlingen valgt som kasserer 

Andreas fortsætter som næstformand  

Mette er (første) referent på bestyrelsesmøderne  

Morten er bestyrelsesmedlem 

 

Ninna har fortsat ansvar for køb af gaver 

Mette har ansvaret for mappen ”Foreningsprotokol” – Morten tjekkede den er opdateret pr. d.d.  

Mappen blev efter mødet placeret i foreningslokalet. 

Der skal nedsættes ”festudvalg”, som skal hjælpe med opgaver som f.eks. kaffebrygning, køb af øl og 

vand, opdækning/afrydning m.m. ved legestuer. 

Skal der også nedsættes et øl og vand udvalg? Skal det fortsat være muligt at købe drikkevarer til 

almindelige danseaftener. Efter vi er rykket i gymnastiksalen, er der ikke meget salg, da folk har egne 

drikkevarer med. 

 

Mailadresser blev fordelt – Ken og Sonja deler i første omgang kassererpostkassen 

Morten bliver B2, Mette forbliver B1 

Andreas fortsætter med næstformand 

 

Sonja mindede om, vi skal informere bank, kommune og landsforeningen om skift af formand og kasserer. 

5. Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden, årshjul, visioner og politikker 

Forretningsordenen fortsætter uændret 

 

Årshjulet blev justeret – Lønforhandling skal flyttes fra marts til februar, ”LDF” blev ændret til ”LF” 

(Landsforeningen) Efterårslegestuen flyttes fra oktober til september, hvilket gør at vi skal arrangere i 

august i stedet for september. Sonja har efterfølgende opdateret pdf.filen. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Visioner blev gennemgået – Se hjemmesiden: Visioner (herlevfolkedans.dk) 

Fotopolitik blev gennemgået – Se hjemmesiden: Fotopolitik (herlevfolkedans.dk) 

Personpolitik – Se hjemmesiden: Persondata - privatlivspolitik (herlevfolkedans.dk) 

 

Der skal indhentes børneattest på Ken 

6. Underskrivning af vedtægter, generalforsamlingsreferat og bankoplysninger 

Ken bedes medbringe kopi af sundhedskort og pas/kørekort – Afleveret til Sonja 

Der blev underskrevet vedtægter 

7. Særlige opgaver/emner til behandling i det kommende bestyrelsesår 

Bal for unge/studerende – Annette foreslog at de unge evt. kommer til os, hvis det ikke er muligt at få 

stablet på benene vi kommer til dem 

 

Annette: Forslag om fælles legestue i Regionen dvs. ”Månedens legestue” vi skal også komme ud til andre 

foreningers – Bestyrelsen bør være bedre til at reklamere for andres legestuer, hvis vi vil have gæster til 

vores egne legestuer. 

Koordinering af datoer foreningerne imellem 

 

Sonja: Forberede generationsskifte – spillemænd, leder, bestyrelse og medlemmer. Hvad gør vi fremover? 

8. Siden sidst 

Sidste dansedag den 25. april, næsten alle var mødt op til dans, hygge m.m. 

Generalforsamling – pænt fremmøde – det endte med bestyrelsen blev fuldtallig 

Træning til børnestævnet i weekenden 20/21. maj 

Alle flidspræmier er uddelt, Annette tager de sidste med til børnestævnet (afleveres til familien) 

9. Økonominyt 

Sonja skal have overdraget til Ken. Ellers ikke noget nyt 

Vi holder øje med muligheder for at sælge lodder/lotteri. Bestyrelsen besluttede, at vi ikke ønsker at sælge 

rabatkuponer til fordel for hospital klovne. 

Skal vi søge om midler til at få vist reklamen i Big Bio igen – reklamen kan genbruges. 

10. Nyt fra lavene 

SBU – eftersnak og generalforsamling den 16. juni 2022 

Ingen fra bestyrelsen ønsker at deltage – Sonja spørger nogen af dem der selv har været med for nyligt 

11. Regions- og landsarbejdet 

Møde om fælleslegestue 1. juni 2022 på Amager, Sonja prøver at deltage og måske Annette. 

Sonja tager til årsmøde søndag den 22. maj i Dans Danmark /Idrættens hus. 

Annette og Ken tager til børnestævne i den kommende weekend. 

E-kursus – mulighed for bestyrelsesmedlemmer for kursus 

12. Planlagte arrangementer 

Herlev Festuge, lørdag d. 3. september. Falder tilfældigvis sammen med ”Hele Danmark danser” Vi ved 

ikke mere omkring festugen endnu 

https://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Visioner.htm
https://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Fotopolitik.htm
https://www.herlevfolkedans.dk/index-filer/Persondata.htm
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Sæsonstart – 5. september for voksenholdet, 11. september for søndagsholdene 

Skumringen – vi har intet hørt endnu 

13. Status på depotet 

Simon fra kommunen er på sagen – vi tror ikke på der sker mere. Skal vi fortsat have depot af drikkevarer? 

14. Månedens legestue 

Sommerdans i Fælledparken 6. juli – kunne vi måske reklamere i form af flyers  

15. Kommende mærkedage 

31. maj 2022 – Morten og Ninna sølvbryllup 

9. juli Niels Lorenzen 85 år 

16. juli – Erik og Marie bryllup 

20. juli – Amanda og Bjarke 10 år 

27. juli – Søster og Ove Krondiamantbryllup 

2. august Hanna Højlund 70 år 

23. august Marie-Ange 60 år 

27. august – Måns og Nanna bryllup 

24. september – Andreas og Sarah bryllup 

16. Næste nyhedsbrev 

Generalforsamling, dans i fælledparken, vores fremtidsvisioner, bestyrelsens ønske om udvalg til 

arrangementer og Herlev festuge 

17. Næste møder 

Tirsdag den 9. august 2022 kl. 19:00 

Onsdag den 21. september 2022 kl. 19:00 

18. Eventuelt 

Husk spørgeskema fra Kulturministeriet 

 

 


