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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. august 2022 kl. 19.00 på Herlev Byskole afd. Elv 

Deltager: Sonja, Morten, Andreas, Ken, Annette og Mette 

Dagsorden 

1. Valg af referent 

Mette 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat fra 16. maj 2022 

Godkendt 

4. Siden sidst 

Børnestævne – Gik godt, vores børn hyggede sig, man kunne mærke de er blevet større. 

Dans Danmarks årsmøde, der var ”drama” se referat. Andreas mener det er positivt, at bestyrelsen går op i 

det. Alle skal nok finde deres pladser i løbet af de næste par år. 

Landsstævne I Aalborg – Morten og Co. boede midt på travbanen – yderst interessant. De var de eneste fra 

foreningen, der deltog. 

Sommerferieaktiviteterne kunne ikke gennemføres i år, da kommunen ikke kunne/ville stille lokaler til 

rådighed. Sonja tjekkede op i løbet af ugen – der var ingen aktiviteter her på skolen, som ellers var årsag til 

vi ikke kunne få lokale. 

Der har både været sølvbryllup (Ninna og Morten) og et Krondiamantbryllup (Søster og Ove) 

5. Økonominyt 

Ken tager sig fremover af den daglig bogføring, Sonja af alt det andet. Der arbejdes på Kens adgang til 

banken. Det skal sættes op via MitID. 

Regnskab er indsendt rettidigt med henblik på tilskud til børnene, der afventes ansøgningsblanketter for 

kommende sæson. Det skal søges via Kultur og fritid inden 1. oktober. Ken har fået kontantkassen hjem. 

Morten sørger for at købe gaver til alle der har haft mærkedage, og vil efterfølgende komme med bilag for 

sine udlæg. 

6. Nyt fra lavene  

PR har produceret nye opslag, som er lagt på hjemmesiden og opsat i Medborgerhuset og på Biblioteket. 

Nogen bedes hjælpe med opsætning, når biblioteket på Kildegårdsskolen genåbner efter sommerferien og 

eventuelt i Foreningshuset, på Gammelgård og i Frivilligcenteret. Andre steder?  Har nogen kontakter til 

butikker, hvor vi kan opsætte opslag? 

PR har opdateret hjemmesiden. 

BIG Bio har skiftet annoncesælger til Dansk Biograf Reklame, så prisen er cirka tredoblet i forhold til 

sidste år, og der opkræves gebyrer for dette og hint. Foreningspuljen er derfor endnu ikke søgt. 

Skal der gang i noget internationalt samarbejde? Sonja vil gøre venskabsforeningerne opmærksom på at 

hun nu har overtaget formandsposten. Andreas tænker over hvordan vi kan genoptage kontakten. 

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

a. Bal for unge/studerende 

Sonja har opdateret og afleveret invitationer hos de tre kollegier 

  



Herlev Folkedanserforening Formand Sonja G. Nielsen 

  Veksøvej 45 

 2700 Brønshøj 

 Tlf. 28 928 908/38 80 27 20 

  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

b. Ryste sammen-aktiviteter 

Skal vi prøve at nedsætte et skovtursudvalg? I 2020 var 36 % af svarerne interesserede i flere 

aktiviteter. Der skal gøres noget mere aktivt for at få medlemmerne til at tage afsted sammen til 

legestuer i andre foreninger. Undersøge hvad naboforeningerne afholder af legestuer, der er bl.a. en 

den 29. oktober i Rødovre. 

c. Uddelegering af opgaver 

I 2020 var cirka halvdelen af svarerne positive over for praktisk hjælp, men kun få procent var villig til 

at hjælpe med planlægning. Vi pinder festuge og efterårslegestue ud i småopgaver og opfordrer 

medlemmerne til at byde ind med hjælpende hænder på helt specifikke opgaver. 

d. Forberede generationsskifte 

Nogen ideer? Det kræver en ildsjæl, der skal gøres plads til vedkommende. Er der nogen indenfor 

danse eller musiker verden, som har overskud og ideer til at føre det ud i livet. 

Kunne vi snakke med de helt unge, og høre hvad de har lyst til at lave – Andreas kunne godt tænke sig 

at snakke med Asger for at høre hvad de kunne tænke sig for at komme på voksenholdet, og Silje for 

at forblive.  

Der blev snakket om ”føl” til Annette og spillemændene, som langsomt kunne overtage.  

8. Regions- og landsarbejdet 

Kulturnatten 14. oktober – Sankt Hans Torv – Os og nogle af naboforeningerne (Den lille Vendelbo, 

Hjerter To, Hjemstavnsforeningen, Fejltrin og Herlev) kunne stå for et arrangement, men der skal søges 

foreningspuljen. Sonja søger. 

Danmarks Motionsuge 10. – 16. oktober https://danmarksmotionsuge.dk/ Åbent hus 

Frivilligseminar DD 12. november https://dans-danmark.dk/events/frivillig-seminar/  

9. Planlagte arrangementer 

Herlev Festuge, lørdag 3. september. Vi danser kl. 11.30 og 13.00. http://program.herlevfestuge.dk/  

Legestue 24. september 2022 – uddelegeres mest muligt. 

Hele bestyrelsen opfordres til at deltage ved sæsonstarterne, så vi kan præsentere os. Det gælder mandag 

den 5. september kl. cirka 20.30 til 21, søndag den 11. september kl. 14.30 til 16.15, og torsdag 6. oktober 

cirka 12.10 til 12.20 

10. Status på depotet 

Der har heldigvis ikke været ubudne gæster længe, dog er der flere (af skolen ansatte) der har kigget ind i 

depotet. 

11. Månedens legestue 

Vi håber der kommer så mange som muligt til vores egen legestue den 24. september, på Herlev Gammel 

Skole 

12. Kommende mærkedage 

D’Salzburger Tanzer 60 år 

Marie-Ange 60 år 23. august 2022 

Måns og Nanna bryllup 27. august 

Sarah og Andreas bryllup 24. september 

Linda K 50 år 6. november 

Lise L 85 år 18. november 

Michael B 60 år 2. december 

https://danmarksmotionsuge.dk/
https://dans-danmark.dk/events/frivillig-seminar/
http://program.herlevfestuge.dk/
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Kirsten K, Baldans, begravelse 11. aug.  Sonja, Ole og Annette deltager. 

13. Næste nyhedsbrev 

Sæsonstart, festuge, legestue, efterlys hjælpere, virtuelle møder Dans Danmark 

Sonja har medio august sørget for udsendelse af nyhedsbrevet. 

14. Næste møder 

Onsdag 21. september 2022 kl. 19:00 

Tirsdag 8. november 2022 kl. 19:00 

15. Eventuelt 

Sonja deltager i Danmark i Bevægelse i Herlev 18. august 

Der er komme ny skoleleder, så vi vil forsøge at ”komme indenfor” på skolen igen, i stedet for 

gymnastiksalen.  

Børneholdsrepræsentanterne skal være opmærksomme på eventuelle nye, og få dem hjulpet ind i flokken, 

tage særskilt fat i Ronja og Nadia (eller Naja?) for at høre, om de har lyst til at starte op igen. 


