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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 marts 2021 

Pokkers, genåbningen går langsommere end håbet, så vores drøm om at genoptage dansen i marts bliver ikke til 

noget. Ganske vist må vi nu mødes 25 personer udendørs, men Herlev kommune, som har haft et højt smitte-

tryk, henstiller til, at ingen foreninger flytter indendørs aktiviteter ud i det fri. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at tænke Rule Britannia og bøje os for, at den britiske mutation fylder for meget 

i landskabet. Vi forventer dermed ikke at komme i gang med almindelig dans i denne sæson, hverken mandag, 

torsdag eller søndag. 

Refusion 
Dansere, der har betalt kontingent som aktive, vil få refunderet dele af kontingentet. Det bliver i størrelses-

ordenen 650 kr. for fuldt betalende og 145 kr. for studerende. Som udgangspunkt beholder vi pengene i for-

eningens varetægt og fratrækker betalingen i næste sæsons kontingent. Hvis nogen vil have deres tilgode-

havende udbetalt, er det blot at henvende sig til kassereren. 

Intern afslutningsfest 24. april 2021 
Vi drømmer stadig om et normalt liv, når varmere vejr og stigende flokimmunitet gør det muligt. Vores tradi-

tionelle opvisningslegestue er utopisk, men vi forventer at kunne bruge salen til en afslutningsfest for forening-

ens medlemmer. 

Behold derfor endelig krydset i kalenderen og glæd jer til hyggeligt samvær og god musik lørdag den 24. april.  

Generalforsamling 3. maj 2021 
Vi forventer også, at vi kan gennemføre vores almindelige generalforsamling, som finder 

sted mandag den 3. maj 2021 på Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92 B. 

Der kommer en mere udførlig indkaldelse, men vi vil da lige nævne, at eventuelle forslag 

skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts 2021. 

Sommerferieaktiviteter for børn 
Igen i år lægger vi billet ind på at deltage i kommunens sommerferieaktiviteter. 

Kommunen har bedt om, at vi opretter flere hold med færre timer, da mange gik 

forgæves sidste år.  

Vi har derfor valgt at bevare temaet, men dele op i et formiddagshold med fokus på 

kreativitet og et eftermiddagshold med fokus på fysisk aktivitet. Vi håber som 

sædvanlig på medlemmernes hjælp og støtte. 

Biografreklame 
Som tidligere nævnt har bestyrelsen søgt og fået bevilget støtte til at udarbejde en 12 sekunder lang 

biografreklame, som skal vises i BIG Bio Herlev fra 16. juli til 15. oktober 2021.  

Vi er godt i gang og håber, reklamen vil give os opmærksomhed og nye medlemmer i næste sæson. 

Den kommende sæson 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev er der legestue 18. september 2021, julefest 18. december 2021, forårsfest 

26. februar 2022 og opvisningslegestue 2. april 2022.  

Derudover danser mandagsholdet fra 6. september 2021 og torsdagsholdet fra den 30. september 2021. 

Børn, juniorer og baldansere kan reservere disse søndage: 5., 12. og 26. september, 3., 10. og 31. oktober samt 

14. november 2021. Desuden 16. og 30. januar samt 6., 13. og 20. marts 2022. 11 ud af de 12 datoer bliver brugt. 

Vi glæder os til at gennemføre en normal sæson! 

Smutten 
Også Smutten lægger fremtidsplaner og håber at kunne samle en stor flok danseglade børn og unge den 6.-7. 

november 2021 og 22.-23. januar 2022.  

Det var ordene for denne gang - vi håber, I har det godt og er ved godt mod ude i de små hjem. 

Bestyrelsen 
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