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Beretning 2014 - 2015
Ved generalforsamlingen i 2014, var der ikke den store rotation, kun Sanne lod sig ikke genvælge som
suppleant, og i stedet fik vi Tom. Det har så vist sig, at det blev til en hel sæson som aktivt bestyrelsesmedlem.
De første måneder, hvor formanden holdt orlov, deltog Tom i bestyrelsesarbejdet, og da Erling valgte at trække
sig fra bestyrelsen, trådte Tom til på den tomme plads. Tak for det.
De første måneder af sæsonen var jeg som nævnt på orlov, men da min kone var i hastig bedring efter brystkræftoperation og kemobehandling, vendte jeg tilbage til bestyrelsesarbejdet i november måned. Min
manglende tilstedeværelse i orlovsperioden kan betyde, at jeg måske mangler noget i beretningen, hvilket jeg på
forhånd gerne vil beklage.
Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt 10 møder, hvor vi foruden de praktiske og organisatorisk opgaver
har arbejdet meget med foreningens synlighed i lokalområdet, hvilket er vigtigt, for at opfylde vores vision
omkring udbredelse af kendskabet til foreningen.
Som de foregående år deltog vi også i 2014 i Herlev Festuge, denne gang med en lidt større bod, hvor der blev
serveret kaffe og kage, og der var mulighed for at få taget billeder af børn iført folkedragter. Det gav lidt mere
arbejde, men havde desværre ikke den ønskede effekt på antallet af tilskuere/deltager. Selvfølgelig dansede vi
også lidt under Annettes kyndige vejledning.
Dagen efter havde Andreas arrangeret en foreningsskovtur til Frilandsmuseet i forbindelse med dansens dag,
men denne blev aflyst grundet dårligt vejr.
Vi har i denne sæson haft 3 hold; et familiehold, et voksenhold og et baldansehold. Baldanseholdet, som i sæson
2013-2014 var lidt en prøveballon, har vist sig levedygtigt, og har i denne sæson været fast på plakaten med ca.
10 par lærevillige dansere om søndagen. På voksenholdet plejer vi at være 2 – 3 kvadriller til træning om
mandagen.
Efterårslegestuen var heller ikke sidste år rigtig godt besøgt, kun ca. 50 betalende gæster havde fundet vej til os,
men de fremmødte fik glæde af et nyt eller gammelt tema, nemlig Allehelgens fest med roelygter og andet godt.
Igen var vi uheldige, at datoen faldt sammen med 2 – 3 andre legestuer. Desuden afholdt et medlem af
foreningen sin 80 års fødselsdag samme dag, så det gavnede heller ikke på antallet af deltagere fra egne rækker.
Juletræsfesten havde nogenlunde det antal deltagere, som juletræsfester skal have. Lidt over et halvt hundrede
hoveder hyggede og sang omkring træet og fyldte godt på dansegulvet resten af aftenen.
Sidste halvdel af sæsonen stod i 60 års jubilæets tegn. En stor tak til jubilæumsudvalget og måske i særdelshed
Sonja, for at holde gryden med nye idéer og tiltag i kog og for at stå for ansøgninger, annoncering, research og
meget andet.
Den 24. januar holdt vi en kæmpe jubilæumsfest for nuværende og tidligere medlemmer.
Den 28. februar om eftermiddagen blev der arrangeret gammeldags fastelavnsfest for børn, alle var velkomne.
Samme aften holdt vi vores traditionelle forårsfest. Lidt over 50 deltagere må siges at være godkendt. Vanen tro,
var der rigtig meget god mad og senere en livlig trafik af dansere på gulvet. Det sluttede måske lidt tidligere end
vi plejer, men mange af deltagerne havde været med hele dagen, så luften var gået af ballonen hos flere af os.
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I påsken var vi værter for en minifestival med gæster fra Halle og fra Lund. Det var nogle få hektiske dage, men
jeg synes det gik rigtig godt, og vi har fået en del roser efterfølgende fra vores gæster.
Sæsonens sidste større arrangement var vores afslutningslegestue lørdag d. 18. april. I opvisningen deltog denne
gang foruden familieholdet og voksenholdet også baldanseholdet med en opførsel af ”Quadrille Russe”.
Det gav en opvisning, som adskiller sig lidt fra det, vi normalt ser i andre foreninger, og er med til at markere
Herlev Folkedanserforening som en 60 år ung forening i stadig udvikling.
Den efterfølgende legestue var pænt besøgt. Der var en kanon god stemning og trængsel på dansegulvet. Det var
en dejlig aften, og en del af os sluttede af med natmad i foreningslokalet. Tak til Andreas for at stå for det.
Volkstanz-kreiz Halle, har i flere år skubbet på, for at få os til at deltage ved deres første maj fest, hvor der
hejses majstang og der danses og hygges. I år var det så heldigt, at 1. maj faldt sammen med Store Bededag og
en weekend, så det gav tilpas mange fridage til, at vi kunne tage af sted. Vi var 24, som fandt vej til Halle.
Annette havde sammensat en god opvisning, hvor der blev vekslet mellem voksne dansere, børnedansere og
fælles dans, mens Jørgen stod for musikken. Vi modtog mange roser for opvisningen. Det var en dejlig tur, hvor
der blev danset meget, både dansk og tysk, men måske vigtigst af alt, blev gamle venskabsbånd forstærket og
nye knyttet.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke foreningens medlemmer for i stort omfang at have hjulpet og
bidraget ved vores arrangementer. Tak for denne sæson,
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