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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 april 2020 

Sæsonafslutningen blev mildest talt ikke som forventet, idet landet lukkede på grund af 

covid 19-smittefare, i skrivende stund til og med 10. maj. Vi måtte derfor aflyse al dans fra 

og med 11. marts, ligesom forårsopvisning og planlagt generalforsamling gik i vasken. 

Børnene måtte vinke farvel til børnestævne og Barnlek, der dog blot er udskudt til 2021. 

Alt får en ende, og vi skal nok komme stærkt tilbage. Lige nu må bestyrelsen dog lægge 

gulvet, mens vi danser, og via mail/skype forsøge at planlægge, hvordan vi kommer i gang 

uden at sætte sikkerheden over styr. 

Generalforsamling 25. maj 2020 - måske 
Vi håber og tror, at der bliver mulighed for at mødes i små forsamlinger, så generalforsam-

lingen kan holdes mandag den 25. maj kl. 20 på Herlev Byskole, afd. Elv. Vi vil i så fald 

sørge for et stort lokale, hvor vi kan holde afstand og åbne vinduer, og man er velkommen 

til at lade sig repræsentere ved fuldmagt. Endelig beslutning om generalforsamlingen træffes på et 

bestyrelsesmøde 11. maj om aftenen. 

Kandidater til bestyrelsen 
Det forløbne år har bestyrelsen kørt med en tom plads. Selvom Linda trofast har bidraget til debatterne, ønsker 

hun desværre ikke at træde fuldgyldigt ind i bestyrelsen. Formand Kirsten forlader også bestyrelsen efter nogle 

års aktiv og kompetent medvirken. 

Derfor skal vi bruge to kandidater. Til orientering er Sonja villig til at rokere til formandsposten, hvis nogen 

vil påtage sig at holde styr på finanserne. Hvis nogen ønsker formandsposten, bliver Sonja siddende som 

kasserer. Kontakt Kirsten på formand@herlevfolkedans.dk eller telefon 30 35 49 93, hvis du vil høre mere. 

Kompensation for mistet dans 
Vi havde håbet, at vi blot kunne have forlænget sæsonen, så der var kompenseret for aflysningerne, men det 

bliver ikke muligt. Bestyrelsen har derfor beregnet, hvad hver enkelt har betalt "for meget":  

 Aftenholdet: Fuldt betalende 113,12 kr., pensionister 79,18 kr. studerende 27,72 kr., unge 88,76 kr. 

 Eftermiddagsholdet: Fuldt betalende 128,65 kr., pensionister 90,05 kr. 

 Baldanseholdet: Fuldt betalende 22,75 kr., pensionister 15,93 kr. 

 Børne-/juniorhold: Førstebørn 35 kr., søskendebørn 15 kr. 

Vi er selvfølgelig villige til at refundere disse beløb til alle, der ønsker det - men vi vil være meget taknemme-

lige, hvis I siger "pyt" og donerer beløbet som støtte til foreningen 

Tanker om sæsonstart 
Indtil videre har bestyrelsen besluttet at tro på, at sæsonen begynder som planlagt mandag 7. september/søn-

dag 20. september. Eftermiddagsholdet holder flyttedag og kan forhåbentlig fra torsdag 1. oktober danse kl. 

12 - 13.30 i Hjortespring Foreningshus. NB! Dag, tid og sted er ændret, da vi har fået et bedre danselokale. 

Hvis virussen stadig raser og giver restriktioner, kan det være, at sæsonstarten udskydes. I så fald overvejer 

bestyrelsen at tilpasse kontingentet og bede om ratebetaling, hvor første rate dækker medlemskab af landsforen-

ingen og en tilkendegivelse af, at man stadig vil være en del af Herlev Folkedanserforening. 

Sommerferieaktiviteter i uge 28 og festuge ultimo august 
I skrivende stund forventer kommunen at gennemføre sommerferieaktiviteterne for børn, så vi har brug for 

frivillige, der vil hjælpe, hvis det bliver til noget. Meld dig gerne hos Sonja, eller sig ja, når du bliver spurgt.  

Herlev Festuge i slutningen af august hænger i en tynd tråd, men den hænger stadig. Kommunen træffer 

beslutning om gennemførelse eller aflysning midt i maj. 

Arbejdsgruppe til styrkelse af børneholdene 
Bestyrelsen har vedtaget at gøre en ekstra indsats for at få medlemmer til børneholdene. Vi har til dette brug 

for medlemmer, der vil deltage med ideer og/eller praktisk hjælp. Er det dig? Så giv besked til Sonja. 

Spørgeskemaet 
39 medlemmer har svaret og tak til jer. Bestyrelsen vil snarest gennemgå svarene og vende tilbage med 

tendenser og andet omkring foreningens aktiviteter. Pas godt på jer selv imens. 

Bestyrelsen 
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