
Pr-lavets beretning 
Pr-lavet har stået for annoncering op til sæsonstart, hvor vi også fik en flot stor omtale i Herlev Bladet. 

Op til Herlev Festuge fik vi fabrikeret 3.000 flyers til uddeling. 1.500 er generelle og kan bruges i flere år, 
500 var specifikt for børneholdet, 500 for baldansekurset og 500 for voksenholdet. Disse flyers blev 
udleveret til interesserede samt husstandsomdelt i blandt andet området omkring vores danselokale. 

Vi har gennem hele sæsonen bestræbt os på at holde en god kontakt til Herlev Bladet, hvilket har resul-
teret i flere omtaler af vores arrangementer. 

Desuden har lavet annonceret arrangementer på såvel Oplev Herlev som Landsforeningen Danske Folke-
dansere Region Hovedstadens hjemmeside. 

Foreningens egen hjemmeside er blevet vedligeholdt, men den ønskede modernisering af siden har der 
ikke været tid til. 

Pr-lavet har arbejdet tæt sammen med jubilæumslavet omkring aktiviteterne i jubilæumssæsonen. 

Sonja 

Jubilæumslavets beretning 
Jubilæumslavet har haft fuld fart frem. I 2014 indsamlede vi adresser på tidligere medlemmer med hen-
blik på jubilæumsfesten og søgte at finde frem til udenlandske venskabsforeninger.  

Invitationerne blev udsendt og resulterede i cirka 150 feststemte nuværende og tidligere medlemmer til 
jubilæumsfest den 24. januar 2015. Vi fik mad udefra, hvor leverandøren desværre havde ompakket i 
sidste øjeblik og i den forbindelse glemt at levere to af tilbehørsretterne. De er blevet refunderet. 

På foreningens egentlige stiftelsesdag den 26. januar var der bobler og kransekage til de fremmødte på 
voksenholdet. 

Den 28. februar 2015 holdt vi fastelavnsfest med tøndeslagning, ringridning, bide til bolle, fiske æbler i 
balje, pyntning af fastelavnsris og naturligvis dans. Herlev kommunes udviklingsfond støttede arrange-
mentet med 6.000 kr., der var øremærket til annoncering. Det blev til en pænt stor annonce i Herlev 
Bladet samt nogle flyers, der blev omdelt i kvarteret omkring Herlev Gamle Skole, hvor fastelavnsfesten 
blev holdt. Det blev en rigtig hyggelig dag med flere deltagere, som vi forhåbentlig ser igen på et af vores 
hold.  

Vores invitationer til udenlandske venner resulterede i et ja fra Halle i Tyskland, men "desværre, gerne 
en anden gang" fra Salzburg, Antwerpen og Höganäs. Vi sendte derfor invitationer til 16 foreninger i 
Skåne og fik et ja tak fra Lund. Dermed kunne vi i påsken 2015 gennemføre en minifestival med ni tysk-
ere og ti svenskere til intern fest fredag, workshopper og åben fest lørdag og påskelege, frokost og af-
sked søndag. Svenskerne fik forstærkning af yderligere tre deltagere om lørdagen, mens vi fik yderligere 
bredde på workshopperne med en salsainstruktør. Også minifestivalen var støttet af Herlev Kommunes 
udviklingsfond med 6.000 kr. til annoncering, der blev omsat til annonce og flyers. 

Nordea-fonden havde fået en ansøgning fra os og valgte at give 11.600 kr. til dækning af musik og in-
struktør til jubilæumsfesten, fastelavnsfesten samt minifestivalens interne fest, workshop og åbne fest. 

Det planlagte festskrift blev udskudt, da vi dels ikke opnåede økonomisk støtte, dels ikke havde tid til at 
arbejde i dybden med det. Vi håber at kunne gennemføre dette projekt i løbet af den kommende sæson. 

Lavet har frem til marts 2015 bestået af Sonja, Turid og Morten L. P. Da Turid og Morten af private årsag-
er måtte trække sig, trådte Ninna og Morten ind og bidrog i stor stil til planlægningen og gennemførelsen 
af minifestivalen.  

Undervejs gennem festlighederne har vi haft stor støtte fra flere af medlemmerne, der har båret, under-
holdt, nørklet, indkvarteret, bagt og holdt humøret højt. Af hjertet tak til jer, foruden hvem det hele var 
gået i vasken. I ved selv, hvem I er, så ingen nævnt, ingen glemt. 

Sonja 


