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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Beretning 2016 - 2017 

I bestyrelsen fik vi ved sidste generalforsamling selskab af Morten LP (som formand), da Morten P desværre 

valgte ikke at genopstille til posten, samt Sanne som suppleant. Bestyrelsen kom til at se således ud: Morten LP 

formand, Susanne som sekretær, Sidsel har været en yderst aktiv og engageret B&U repræsentant. Sonja som 

kasserer, webmoster samt nyhedsbrevsskribent og Andreas forblev næstformand. 

Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt otte møder, hvor vi foruden de praktiske og organisatoriske 

opgaver har arbejdet meget med foreningens synlighed i lokalområdet, hvilket er vigtigt, for at opfylde vores 

vision omkring udbredelse af kendskabet til foreningen. Vi har lagt bestyrelsesreferater på hjemmesiden, hvor I 

kan se, hvad vi foretager os i bestyrelsen, og følge lidt med. 

Foreningen var med i sommerferieaktiviteter gennem kommunen, det foregik i vores foreningslokale og var en 

stor succes. Vi håber selvfølgelig, at det giver flere medlemmer i foreningen, at vi gør os synlige. 

Igen i 2016 deltog vi i Herlev Festuge. Børn og barnlige sjæle havde mulighed for at lege gamle lege af den 

slags, der blev brugt for mange år siden. Vores placering på det grønne stykke foran kirken viste sig igen i år, at 

være rigtig god. Alle, der gik fra bymidten til teltene i Bygaden, kom forbi vores bod, og det gav mange besøg. 

Selvom det ikke har givet afkast i form af flere dansere på børneholdet, havde vi en god fornemmelse af 

arrangementet, hvor vi i hvert fald fik gjort opmærksom på os selv. Selvfølgelig dansede vi også lidt under 

Mortens kyndige vejledning.  

Foreningsskovturen til Frilandsmuseet i forbindelse med dansens dag var ikke særlig godt besøgt, Morten LP 

var tovholder på turen denne gang, da alle andre var bortrejst. 

Vi har i denne sæson haft tre hold: et familiehold, et voksenhold og et baldansehold. Baldanseholdet er vokset 

med opgaven og har i år haft et gennemsnit på 19 deltagere. Familieholdet har ti børn og med de voksne 

deltagere, som er med, har vi haft et gennemsnit på 16,5 deltagere pr. gang. På voksenholdet har vi i løbet af 

sæsonen ofte været oppe på tre kvadriller til træning om mandagen nogle gange endda fire, men i gennemsnit 

22,88 dansere. Det har været et helt fantastisk år. 

Efterårslegestuen har de seneste år ikke trukket så mange gæster, så denne gang forsøgte vi at tiltrække nye 

deltagere ved at holde vinsmagning først – det blev dog aflyst pga. manglende deltagere. I den sammenhæng var 

det åbenbart ingen god idé, men vi har fået tilbagemeldinger om at det var en god ide, så vi overvejer at sætte en 

vinsmagning i søen på en foreningsaften. Der var, så vidt jeg husker, ikke mange deltagere udefra, og fra egne 

rækker kunne vi også godt have ønsket at se flere, så vi kunne prøve at få en velbesøgt efterårslegestue også. 

Juletræsfesten varmede vores foreningshjerter ved at være velbesøgt, så der var trængsel omkring træet, og der 

blev danset og hygget resten af aftenen. 

Forårsfesten med fællesspisning var også velbesøgt og ligeledes med høj hyggefaktor og besøg fra vores 

svenske venner. Der blev udvist stor danselyst både fra vore egne dansere og vores svenske venner. 

Sæsonens sidste større arrangement var vores afslutningslegestue lørdag den 1. april. Også denne gang havde vi 

dansere med fra alle tre hold. Baldanseholdet, familieholdet og voksenholdet lavede en flot koreograferet 
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opvisning, og der var rigtig mange tilskuere, hvilket måske kan skyldes, at vi netop har både folkedans og 

baldans på programmet. Der var helt udsolgt på dansegulvet efterfølgende, en helt kanon aften. 

Igen i år var vi inviteret til Majfest hos vores venner i Volkstanz-kreiz Halle. Vi har desværre måttet melde fra, 

da det falder sammen med vores generalforsamling i dag. Vi håber dog på, at det vil lykkes igen at være med. 

Vi er blevet inviteret til jubilæum i Salzburg og stiller med et hold på otte deltagere og en spillemand. 

Vi har også lagt gavelisten på hjemmesiden, der kan man se, hvordan forskellige mærkedage bliver ”honoreret” 

af foreningen. 

Tak for en god og aktiv sæson. 

 

 

Morten 


