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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev august 2020 

Hvor er det længe siden, vi har haft kontakt! Landets genåbning gik langsommere end forventet, så vi fik ikke 

som håbet lov til at komme ind i kommunens lokaler i juni måned, og generalforsamlingen måtte dermed igen 

udskydes. Men NU skal det være: 

Generalforsamling for alle hold og støttemedlemmer mandag 7. september 2020 kl. 20 
Vi ved, at der er stor usikkerhed omkring, hvordan dansen kan afvikles med størst mulig sikkerhed. Bestyrel-

sen har derfor valgt at lægge generalforsamlingen på aftenholdets første danseaften, så bestyrelsen kan orientere 

om vores tiltag og besvare spørgsmål, selvom formand Kirsten desværre ikke har mulighed for at være til stede, 

hvilket hun beklager dybt.  

Det er meget vigtigt, at vi kender vores medlemmers indstilling til at genoptage dansen, så vi håber at se jer 

alle mandag den 7. september kl. 20 på Herlev Byskole, afdeling Elver, Gymnastiksalen, Ederlandsvej 23. Der 

er håndsprit og mulighed for at holde afstand. Man kan også lade sig repræsentere ved fuldmagt.  

Ny indkaldelse er vedhæftet, regnskab, budget og beretninger er tidligere udsendt og kan hentes på 

http://herlevfolkedans.dk/index-filer/Medlemssider/Generalforsamling/Generalforsamling.htm.  

Sikker sæsonstart 
Bestyrelsen har besluttet at tro på, at sæsonen begynder som planlagt hhv. mandag 7. september (general-

forsamling), søndag 20. september og torsdag 1. oktober.  

Mandags- og søndagsholdene danser i denne sæson i gymnastiksalen, der ligger lige ved siden af og er langt 

større end vores hidtidige danselokale. Det giver mulighed for at holde to meters afstand. 

Helt konkret vil vi indføre disse retningslinjer: 

 Alle vasker eller afspritter hænder ved ankomst, før og efter pauser og ved afsked. 

 Der danses med samme partner hele undervisningstiden. 

 Danse modificeres, så fx kæder og møller erstattes af noget uden fysisk kontakt til andre. 

 Store hold inddeles i grupper på cirka fem par, som danser sammen hele undervisningstiden.. 

 Der holdes flere små pauser, hvor der luftes ud. 

 Undlad at møde op ved selv det mindste tegn på sygdom. Meld afbud til Morten på 61 79 46 54. 

Derudover vil vi opfordre alle til at downloade app'en Smittestop.  

Vi holder skarpt øje med myndighedernes og paraplyorganisationernes retningslinjer og retter ind efter disse. De 

konkrete retningslinjer for dans kan ses på hjemmesiden og er desuden vedhæftet her. 

Sommerferieaktiviteter og arbejdsgruppe til styrkelse af børneholdene 
Aktiviteterne blev succesrigt afviklet med omkring 30 børn. Tusind tak til alle hjælperne, der ydede en 

uvurderlig indsats.  

Den planlagte ekstra indsats for at få medlemmer til børneholdene er udskudt, men forventes igangsat, så vi 

kan gøre et fremstød til næste sæson. I vil høre nærmere. 

Legestue, Kulturnat København og Smuttentræf er aflyst 
Vi havde planlagt en legestue den 12. september, men de nuværende restriktioner gør det umuligt, så vi har 

besluttet at aflyse.  

Den 9. oktober var planlagt som kulturnat i København, men arrangørerne har valgt at aflyse. Sæt i stedet X i 

kalenderen den 15. oktober 2021.  

Derudover har Smutten valgt at aflyse træffet på Stevns i oktober. Næste træf forventes at være 30. - 31. januar 

på Frederiksberg. 

Det var alt for nu - pas på jer selv derude og på snarligt gensyn. 

Bestyrelsen 
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