
Herlev Folkedanserforening Formand Morten Petersen 

  Kærnestykket 10 
  2730 Herlev 
 Tlf. 61 79 46 54  
  formand@herlevfolkedans.dk 

  www.herlevfolkedans.dk 

  Cvr-nummer 21 41 89 19 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Nyhedsbrev september 2020 

Tusind tak for det store fremmøde til generalforsamlingen 7. september. Vi er dybt rørte over, at I mødte op, og 

begejstrede over at det lykkedes at besætte alle pladser i bestyrelsen igen. Tak til Morten P. for at rokere (til-

bage) til formandsposten, tak til Mette for at træde ind på Mortens plads for et år, tak til Andreas for at påtage 

sig den ledige plads for to år og til Sarah for at blive suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig den 15. september 

2020. Referat af generalforsamlingen er vedhæftet.  

Vi danser igen: Aftenhold fra 14. september, børne- og juniorhold fra 20. september 
På generalforsamlingen loddede vi stemningen og besluttede, at i hvert fald aften- og børneholdene genoptag-

er dansen efter planen. Der vil selvfølgelig være opmærksomhed på sikkerhedsforanstaltninger - alle skal føle 

sig trygge. 

Helt konkret indfører vi disse retningslinjer: 

Personlige tiltag 

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

 Alle sørger for at have mundbind/visir til eget brug. Handsker kan eventuelt medbringes.  

Mundbind må gerne være af stof. Forskere fra Syddansk Universitet har fx udviklet et mundbind med 

god pasform og høj sikkerhed, hvis man bruger de rigtige materialer, se opskrift her. Webapoteket 

skriver om mundbind og visirer her. Husk at våde mundbind ikke virker beskyttende, så medbring 

ekstra. 

 Alle opfordres til at downloade app'en Smittestop.  

Foreningen sikrer at 

 Der føres protokol over de fremmødte. 

 Der danses med samme partner hele undervisningstiden. 

 Der holdes flere små pauser, hvor der luftes ud. 

 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.. 

Ved sygdom 

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

formand@herlevfolkedans.dk. 

 Ved konstateret covid 19-smitte skal Morten straks orienteres, så de øvrige dansere kan advares.  

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

konkrete retningslinjer for dans kan ses på www.folkedans.dk og er desuden vedhæftet her. 

Særligt for eftermiddags- og baldansehold 
Alle deltagere på disse hold er blevet spurgt, og vi må konkludere, at vi desværre ikke kan begynde som 

planlagt, da vi er for få deltagere.  

 Eftermiddagsholdet forventer at kunne begynde til januar, hvor modul 2 er planlagt. 

 Baldanseholdet er udskudt på ubestemt tid, mens vi følger situationen. 

Vi beklager, men håber, at alle vil melde sig ind som støttemedlemmer, dvs. 100 kr. plus kontingent til 

Landsforeningen p.t. 180 kr. Når vi kommer i gang, vil dette støttemedlemskab blive modregnet.  

Skumring for børn 
I skrivende stund forventer Herlev kommune stadig at gennemføre børneaktiviteten Skumring. Vi deltager 

lørdag den 3. oktober kl. 15 - 16. 

Rettelse vedrørende Smutten 
Smutten har valgt at aflyse træffet i oktober. Næste træf forventes at være 23. - 24. januar på Frederiksberg. 

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

Bestyrelsen 

https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7883154/S%C3%A5dan-syer-du-det-ultimative-hjemmelavede-mundbind
https://www.webapoteket.dk/artikler/mundbind/
http://www.folkedans.dk/

