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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Husk at I kan holde 

jer orienteret på 

herlevfolkedans.dk 

med kontaktoplys-

ninger, kalender, 

referater, nyheds-

breve, priser og 

meget mere samt 

via foreningens 

facebookgruppe. 

Nyhedsbrev august 2017 

En travl sommer med besøg i Salzburg, børnestævne på Færøerne, deltagelse i landsstævnet i Køge samt andre 

danseaktiviteter går på hæld, og det er ved at være tid til at begynde en ny sæson. 

Vi kan dog lige nå at reklamere lidt for foreningen, fx ved at deltage i Sommerdans i Fæl-

ledparken den 30. august og Nordisk Dans i Vartov den 31. august. Hvis I, der deltager, vil 

tage nogle stykker af vedhæftede folder og opslag med, er bestyrelsen dybt taknemmelig. 

Inviter også gerne via de oprettede begivenheder på Facebook. 

Herlev Festuge 2. september kl. 11 - 15.30 - vi har hårdt brug for hjælp 
Vi skal også have gjort reklame for os selv i selve Herlev, og det gør vi ved at deltage i 

Herlev Festuge lørdag den 2. september kl. 11 - 15.30. Desværre kan tre af bestyrelsens 

medlemmer, heriblandt de to bilister, ikke deltage, så Andreas og Sonja står alene med det 

hele. Vi håber meget 

 At nogen med bil vil melde sig til at transportere vores udstyr formiddag og/eller 

eftermiddag. 

 At nogen vil hjælpe med at holde aktiviteter i gang, fx tage en eller to timers vagt. 

 At mange vil komme og danse med, når vi har dansetid kl. 14 - 14.30 og 15 - 15.30. 

Kontakt Sonja på kasserer@herlevfolkedans.dk eller 28 928 908, hvis du vil hjælpe - så er du en skat! 

Sæsonstart med nye danselokaler og nyt børnehold 
Bare rolig - vi skal ikke flytte igen, men både voksen- og baldanseholdet har til tider haft pladsmangel. Derfor 

har vi fået lov til i en periode at bruge et større lokale oven over vores nuværende dansested. Vi går stadig ind 

det sædvanlige sted, og når vi er mange, går vi op ad trappen. Til nytår evaluerer skolen, om det har givet pro-

blemer, eller om ordningen kan gøres permanent. 

Bestyrelsen og Annette har vurderet, at det vil være muligt igen at danne to børnehold, så aldersspredningen er 

knap så stor. Holdet for fire- til syvårige danser kl. 14.10 - 14.50, holdet for 7+-årige danser kl. 15.00 - 15.45. 

Spred den gode nyhed, eventuelt ved at dele ud af folder og opslag, eller ved at invitere via den oprettede 

begivenhed på Facebook. 

Opkrævning og rykkerprocedure 
Generalforsamlingen i maj fastsatte kontingentet for den kommende sæson og ønskede blandt andet ratebetaling 

for studerende. Det betyder en tættere opfølgning på betalingerne, så bestyrelsen har vedtaget en rykkerproce-

dure, hvor første rykker er uden gebyr, mens anden rykker medfører et gebyr på 100 kr.  

De nærmere overvejelser omkring opkrævning og rykkere fremgår af bestyrelsesreferatet fra 29. maj 2017. 

Rykkerproceduren gælder for alle typer medlemskaber, men man kan naturligvis som sædvanlig indgå 

individuelle aftaler med kassereren. 

Kontingentet eller første rate af dette forfalder 6. oktober 2017, nærmere om dette i et senere nyhedsbrev. 

Legestue 7. oktober 
Husk at sætte kryds i kalenderen lørdag den 7. oktober, hvor vi afholder sæsonens første legestue. I er meget 

velkomne til at invitere venner med, eventuelt via begivenheden på Facebook. 

Foreningsaften 16. oktober 
Mandag i efterårsferien er der ingen dans, men vi holder temaaften omkring Nordlek. Mere om dette senere. 

Vi er værter for Smutten 28. - 29. oktober 
Vores børn er ivrige deltagere i Smuttens arrangementer og i dette efterår er vi værter. Vi får nok brug for 

praktisk hjælp, så hold jer klar. 

Julekalendersalg 12. november 
Først julekalendersalg, så julefrokost og derefter børne- og baldans! Søndage skal bruges fornuftigt, så kom og 

vær med. Mere om dette følger, sæt kryds i kalenderen nu, så du ikke går glip af noget. 

Det var alt for nu - vi glæder os til at se jer meget snart. 

Mange hilsner fra bestyrelsen 
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