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Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. 

24 medlemmer til stede, derudover 3 fuldmagter 

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår: Tom Kristensen. Valgt. 

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt, da han havde modtaget indkaldelsen 15. 

april 2017. 

2. Valg af referent

Betyrelsen foreslår: Turid Preuss. Valgt. 

3. Formandens beretning v. Morten Lyngholm Preuss

Vedlagt som bilag til referatet; Godkendt ved akklamation. 

4. Beretninger i øvrigt -

Alle beretninger blev godkendt ved akklamation; kommentarer er opsummeret under de enkelt

beretninger.

a. Børne- og ungdomsarbejdet v/Sidsel Christine Lorenzen

Familieholdet har denne sæson haft 11 dansegange, 1 generalprøve og en forårsopvisning.

Familieholdet har i år bestået af 10 glade dansebørn med familiemedlemmer instrueret af

Annette, med en fjollet Sidsel baggrunden. I løbet af sæsonen har de deltaget på SMUTTEN

to gange, Smutten 29.-30 oktober 2016 på Langeland, og SMUTTEN 28.-29. januar 2017 ved

Stevns Folkedansere. Ligesom sidste år planlagde SMUTTEN i år at lave en danseweekend,

der endte ud i opvisning på Bakken og derefter tur på Bakken, men beklageligvis passede det

ikke med de forskellige foreninger og Bakken planlægningsmæssigt. Børnene deltog i den

årlige legestue i Herlevs Medborgerhus den 19. Februar, hvor de aktivt dansede med

hinanden.

Trods sæsonens afslutning planlægges der på nuværende tidspunkt yderligere aktiviteter for

børnene. Børnene og familiemedlemmer tager med Andreas Lorenzen, næstformand, på det

Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne der falder 9. -11. juni 2017. Sidsel kan beklageligvis

ikke deltage på SBU-stævnet. Med så aktive børn har Herlev Folkedanserforening nu planlagt

at sende 5 børn og 3 voksne til BARNLEK 2017 på Fæøerne fra dn 3.-10. juli, som alle

glæder sig til dette sommer eventyr.

http://www.herlevfolkedans.dk/
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b. Regionsarbejdet v/ Sonja G. Nielsen

Vedlagt som bilag til referatet

Der blev spurgt ind til hvad “flere aktiviteter” betyder. Sonja og Sidsel forklarede i fællesskab

at der dels er tale om flere aktiviteter for børn, og dels mere PR, og synliggørelse af dansen.

c. Landsarbejdet v/ Sonja G. Nielsen

Vedlagt som bilag til referatet

Der kommenteres på beslutningen om at Trin og Toner fremover (I hvert fald i 2018) bliver

elektronisk – det kan også have den uønskede effekt at synligheden bliver mindre, og dermed
falder medlemstallet yderligere.

Bladet er i sin nuværende form ikke særlig PR-egnet, der er for mange, lange referater.

De gode artikler er derimod rigtig velegnede til at komme i et elektronisk format.

Mht. konkurrencerne, opfordres der til at der ikke ændres på datoerne når de først er meldt ud, 

det er ærgerligt når folk der har øvet sig, alligevel ikke kan deltages fordi tidspunktet ændres.  

Det er ærgerligt at der er negativ kommentering af konkurrencerne på facebook, det 
understøtter ikke ligefrem lysten til at deltage. 

Derudover en del forskellige kommentarer til hvad man kan gøre for at fremme 
landsforeningen og medlemstallet. Sonja samlede sammen og vil videregive til FD. Derudover 

blev der opfordret til at kommentere direkte til landsforeningens pr-udvalg. HFF er jo en af de 

foreninger hvor det går godt, faktisk er vi pt. den 10. største forening i FD regi.  

FD’s vennekreds efterlyser iøvrigt flere medlemmer  -hvis der bliver nok, kan bidraget 

komme ind under skattefradragsreglerne; der henvises til FD’s hjemmeside for yderligere 

information. 

d. Øvrige udvalg og lav

PR-lav v. Sonja G. Nielsen: Vedlagt som bilag til referatet

Opfordring til at f.eks. facebookbegivenheder oprettes mindst 3 måneder I forvejen, så der er 

større sandsynlighed for at dem man inviterer kan komme.  

Der var god PR i julekalendersalget, hvor flere spurgte hvornår vi danser mm. 

Internationalt lav v. Andreas Lorenzen: Vedlagt som bilag til referatet 

Selv om det ikke hører under beretningen blev det nævnt at bestyrelsen overvejer yderligere 
aktiviteter i internationalt regi også i fremtiden. Mere om dette kan læses i de referater fra 

bestyrelsesmøder der ligger på hjemmesiden. 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent. v/ kasserer Sonja G. Nielsen

(Regnskab og budget vedlagt som bilag til referatet)

Bestyrelsen foreslår kontingentstigning for voksne, da landsforeningskontingent er hævet. 

Under behandling af punktet fremkom der flere forslag fra salen, og der blev stemt om de 

fremsatte forslag. For hvert punkt er det dét forslag med flest stemmer, markeret med fed 

skrift, der blev vedtaget.  
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a. Voksne: kr. 1.075,- (før 1.050,- kr.);

Vedtaget med 24 stemmer for, 1 imod; 2 undlader at stemme.

b. Unge 14 – 17 år:

 Bestyrelsens forslag kr. 750,- pr. år; 14 stemmer

 Halv pris første år; 3 stemmer

 49,- pr måned i 8 måneder; 4 stemmer

c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn:

 Bestyrelsens forslag kr. 800,- pr år; 8 stemmer

 Halv pris første år; 3 stemmer

 49,- pr måned i 8 måneder; 10 stemmer

d. Støttemedlemmer: kr. 250,- pr år. Vedtaget med 19 stemmer for, ingen imod.

e. Børnehold. Vedtaget med 23 stemmer for

 Det første barn: kr. 500,-

 Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 250,-

f. Baldansere: 560,- kr. (ny pris, det har tidligere været en kursusrække med betaling pr. gang)

Vedtaget med 18 stemmer for.

Bemærkninger til regnskabet: 

Den primære årsag til overskuddet skal findes i sommerferieaktiviteterne, hvor vi har fået 10000 

kr fra kommunen, heraf skulle der kun aflægges regnskab for de 3000,- kr. som gerne måtte 

bruges til indkøb af noget foreningen kunne have glæde af i længere tid.  De resterende 7000,- 

kr var ren indtægt til foreningen for afholdelse af arrangementet. De 3000,- kr blev bl.a. brugt 

til en boomblaster, så vi også kan have musik selv om det ikke lykkes at få fat i en spillemand 

sådan som det var tilfældet til aktiviteterne i sommeren 2016. Derudover blev der selvfølgelig 

indkøbt materialer til de aktiviteter der blev afholdt.  

Regnskabet blev godkendt ved akklamation. 

Bemærkninger til budgettet: der satses på kontingent fremgang, dels pga. den foreslåede 

kontingentstigning, og dels pga. eventuelle nye medlemmer. Der er budgetteret med 10000,- 

kr for sommerferieaktiviteter. 

Budgettet, blev godkendt med de ovenfor angivne kontingentændringer. 

Kommentarer til budgettet fra salen: 

Der blev spurgt hvorfor støttemedlemskabet ikke stiger når landsforeningskontingentet stiger. 

En del støttemedlemmer vil falde bort, da baldanseholdet ikke længere forudsætter 

støttemedlemskab hvis man ikke danser på et andet hold, og støttemedlemsskabet koster 

stadig mere end vi skal betale til landsforeningen.  

Hvordan hænger det sammen regnskabsmæssigt at kontingentet ikke hæves for de unge? de betaler 

børnekontingent i FD regi, så der kommer ikke stigning derfra. 

Sammelignes kontingentet med f.eks. Ølstykke, koster det det samme for en hel familie i Ølstykke 

som et voksenkontingent koster i Herlev. Det skyldes dog at de har store indtægter andre 
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steder fra, bl.a. lægges der et stort stykke frivilligt arbejde i loppemarked. Noget tilsvarende 

ses også andre steder, men det kræver et stort frivilligt engagement fra alle foreningens 

medlemmer, ligesom der også er forskel på at være en hovedstadskommune og en 

landkommune i forhold til de muligheder der er realistiske for den slags indtægtsgivende 

aktiviteter.  

Er det muligt at arbejde på at nedsætte kontingentet for studerende? – det vil måske hjælpe til at 

tiltrække flere unge. Der blev kommenteret at det så skal være en væsentlig nedsættelse for at 

det hjælper noget. Nogle unge ser det ikke som dyrt – andre gør. Det kan måske også være 

lettere for de unge at overskue hvis prisen oplyses pr. måned i stedet for som års-betaling. 

Under diskussionen fremkom der flere forslag til kontingentændringer for de unge og 

studerende, som efterfølgende blev sat til afstemning, jf. ovenfor. 

6. Valg

a. Formanden, Morten Lyngholm Preuss er ikke på valg.

b. Kassereren, Sonja G. Nielsen modtager genvalg. – Genvalgt v/ akklamation uden

modkandidater. 

c. Et bestyrelsesmedlem, Andreas Lorenzen er ikke på valg.

d. To bestyrelsesmedlemmer, Sidsel Lorenzen og Susanne Danø modtager genvalg. – Begge

genvalgt v/ akklamation uden modkandidater.

e. Bestyrelsessuppleant, Sanne Skov er på valg, og har meddelt at hun modtager genvalg.

Genvalgt v/ akklamation uden modkandidater.

f. En revisor, Lena Martens er ikke på valg.

g. En revisor, Helle Lorenzen, modtager genvalg. Genvalgt v/ akklamation uden modkandidater.

h. Revisorsuppleant, Nina Bodin er på valg. Nina tilkendegav på generalforsamlingen at hun var

villig til at modtage genvalg hvis der ikke var andre der havde lyst.

Genvalgt v/ akklamation uden modkandidater.

7. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt

Her blev ordet givet frit, og der kom mange forslag til hvad foreningen kunne beskæftige sig med. De er 

opsummeret nedenfor. 

Internationale aktiviteter 

Har bestyrelsen kommentarer til fremtidige udlandsaktiviteter? 

Foreningen modtager mange invitationer, og ser på om vi skal deltage I en festival eller besøge en 

tidligere venskabsforening I Belgien eller Wales. Ellers er der rigtig mange andre muligheder. Har 

medlemmerne ønske om noget I denne retning? 

Det er en fantastisk ide – både mht. tidligere kontakter, og mht. udlandsrejser, I hvert fald så længe det 

er indenfor Europa. Det behøver ikke nødvendigvis være I dragter – man kan jo se hvad der er af 

muligheder.  

Bestyrelsen bad om en tilkendegivelse v/håndsoprækning 

5-dages tur hhv. 2-dages tur – der var tilslutning til begge dele, dog blev det kommenteret at der skulle 

være udmelding i rigtig god tid, da der er nogen der skal planlægge ferie op til 8 måneder i forvejen.  
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Det kræver at medlemmerne er villige til at tage imod genbesøg, da det ofte er en del af kontakten med 

udenlandske foreninger. Til festivaller er der ikke altid det samme behov for genbesøg. 

Medlemshvervning 

Morten P foreslog om man kunne få noget af den kongelige yngel til at danse – det kunne jo være at 

prinsesse Isabella måske kunne være interesseret, og man kunne da sende en invitation, det kunne jo 

være god reklame for folkedansen.  

Integrationsarbejde 

Har bestyrelsen gjort sig nogen tanker om integrationsarbejde – vi har jo en mulighed for at markedsføre 

os i form af dansk kultur?  

Bestyrelsen svarede at der var en god opbakning fra andre etniske grupper end den danske til 

sommerferieaktiviteterne, men derudover er der ikke lavet meget. 

Det bleve foreslået at tage kontakt til kommunens integrationsmedarbejder, da der er mulighed for at de 

kan skabe kontakt, og evt. også hjælpe med kontingentbetalingen. 

Der blev spurgt hvordan det går med landsforeningens arbejde med at få andre danseformer med – 

det var jo i hvert fald på bedding.  

Hertil blev der svaredt at nogle foreninger har samarbejde med line-dancere, men ellers er der ikke meget. 

Ølstykke har haft en del flygtnigne i et gratis år – enkelte er fortsat også efter det gratis år, men det har 

også meget at sige hvordan lokalsamfundet er i det hele taget (jf. diskussionen om muligheder for andre 

indtægter). 

Måske kunne det også være noget man kunne få Regionen til at være primus motor på, så vi ikke 

kommer i konkurrence med vores naboforeninger. 

Ungdomsarbejde / medlemshvervning 

Hvis man alligevel skal i kontakt med kommunen, kunne man også undersøge hvad der er af øvrige 

muligheder for at komme med tilbud til de unge (ungdomsklub eller andet). Her skal man også tænke på 

om rammerne evt. skal rykkes derhen hvor de unge er, eller om det kan lade sig gøre at rykke de unge 

hen hvor vi er (tidsmæssigt og lokalemæssigt).  

Bestyrelsen takkede afslutningsvis for de mange input, men meddelte også at de ikke har ressourcer til at 

sætte ind på alle fronter. Lige nu er fokus på at få foreningen tilbage til Herlev, dvs. skaffe medlemmer 

fra den kommune hvor foreningen er hjemmehørende, ved at øge kendskabet til foreningen lokalt.  

Der blev opfordret til at foreningens medlemmer byder ind og deltager aktivt i de aktiviteter der sættes i 

søen.  

Der blev opfordret til at bestyrelsen melder ud I god tid når der er brug for hjælp.  

Det bliver allerede gjort I nyhedsbrevene, men bestyrelsen tager det til sig at gøre det tydeligere. 
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Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden og gav ordet til formanden 

for de afsluttende bemærkninger.  

Formanden takkede dirigent og referent, og ikke mindst medlemmerne for de mange gode forslag og 

håber at der kommer lige så mange og hjælper når de skal føres ud i livet.  

Turid Preuss, Referent: ___________________________ 

Tom Kristensen, Ordstyrer: ___________________________ 
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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 



Beretning 2017 - landsarbejdet 

Sonja deltog i Folkedans Danmarks (FD) årsmøde den 22. april 2017. Vi var i alt 66 delegerede, 

som sammenlagt repræsenterede 2.276 medlemmer, svarende til 47,2 procent af landsforeningens 

medlemmer. 

Formand Jan Todsen kunne berette, at DIF besluttet at ændre fordelingen af tilskud, så man frem-

over kun støtter udvikling, men ikke drift. Det vil sige, at landsforeningen skal indgå 

strategiaftaler med DIF for at opnå tilskud. 

Desuden har DIF besluttet, at Spillemandskredsens medlemmer ikke længere må regnes med som 

medlemmer af FD og derfor heller ikke tæller med, når grundtilskud tildeles ud fra medlemstal - 

medmindre naturligvis at spillemanden også er medlem af en lokalforening. 

De første år kommer vi ikke til at mærke så meget til de ændrede principper, fx falder DIF-til-

skuddet kun 3,3 % i 2017, men på længere sigt må vi forvente en mærkbar nedgang. Derfor ser 

man hele tiden på, hvordan man kan nedbringe udgifterne uden at skære i kerneydelserne. 

Den mest synlige ændring for menige medlemmer vil være medlemsbladet Trin og Toner. I 2017 

udkommer det trykte blad fire gange, men det er dyrt at trykke og sende. Derfor vil Trin og Toner 

fra 2018 udelukkende udkomme elektronisk, til gengæld forventer man at kunne udsende bladet 

otte til ti gange om året. 

Et andet sted at spare er på de mange udvalg. Her bliver strukturen ændret, så udvalgene bliver 

færre, men til gengæld beskæftiger sig med et bredere emne. 

Uddannelsesaktiviteten er et flagskib, der værnes om, men med det vigende medlemstal er antal-

let af kursister også faldet. Derfor samler man fra og med 2017 alle uddannelser på Bjerringbro i 

uge 26 eller deromkring. Det vil derfor være muligt at melde sig på aspirantkursus, begynderkur-

sus for instruktører, videreuddannelse for instruktører og MasterClass for instruktører, der gerne 

vil udvikle sig selv. Desuden tilbydes dansekursus samt et Folk College for unge. Alle kurserne 

samarbejder om instruktører, spillemænd og dansere, så ressourcerne anvendes effektivt. Det er et 

spændende tiltag. 

Konkurrencer er betingelsen for, at vi kan få støtte fra DIF, men opbakningen er mildest talt ikke 

stor. DM gennemføres dog i 2017, hvor det ligger lige op af landsstævnet, hvilket forhåbentlig 

giver flere tilskuere og vækker interesse. 

Det fremlagte regnskab for 2016 udviste et underskud på 39.492 kr., men da der var budgetteret 

med et underskud på 100.200 kr., var det et flot resultat.  

Styrelsen havde foreslået, at koordineringsudvalget blev nedlagt, da det aldrig har fungeret og 

man nu i stedet inviterer regionsformændene med til dele af styrelsesmøderne. Forslaget og de 

deraf følgende konsekvensrettelser blev godkendt. 

Et medlem havde foreslået, at styrelsen skulle kunne tildele lavere kontingent til nye foreninger i 

to år mod det nugældende ene år. Det blev vedtaget. 

Nord Als Folkedansere havde foreslået, at foreningerne skulle have en måned ekstra til at indbe-

rette medlemmer til FD, men da Nord Als Folkedansere ikke var repræsenteret på Årsmødet, blev 

forslaget trukket. 

Et medlem havde foreslået, at FD's interne revisorer og revisorsuppleanter ikke kunne bestride 

poster i styrelse, regionsbestyrelse eller udvalg. FD's styrelse stillede modforslag, hvor der blev 



givet mulighed for at sidde med i udvalg, og dette ændringsforslag samt konsekvensrettelsen blev 

godkendt. 

Den fremlagte arbejdsplan for 2018 blev godkendt. 

Styrelsen havde fremlagt forslag om kontingentstigninger på ti kroner for voksne. Dette blev 

vedtaget, så årskontingentet til FD fremover er 170 kr. for voksne, 40 kr. for børn og 225 kr. for 

enkeltmedlemmer. Desuden gav styrelsen afkald på diæter, ligesom regionerne blev skåret med 

2.000 kr. hver, idet aspirantkurset flyttes til FD-regi. Budgettet blev godkendt. 

Mette Inge Baltsersen blev genvalgt, og Brian Folke Johansen blev valgt som ny i styrelsen, men 

da både Egon Agerskov og Hans Jørgen Larsen forlod styrelsen, manglede der en. På mødet lyk-

kedes det ikke at finde en villig kandidat, så styrelsen måtte acceptere at fortsætte med et ledigt 

sæde. Det er ikke optimalt, så alle opfordres til at hjælpe med at finde et nyt styrelsesmedlem. 

FD's interne revisor Birthe Madsen Jønsson og revisorsuppleant Christian Skov blev genvalgt. 

Vestregionerne fik Birthe Agerbo som ny revisor, mens Susanne Åberg beholdt pladsen som 

revisorsuppleant. Østregionerne genvalgte Anders Nielsen som revisor og Per Petersen som 

revisorsuppleant. 

Statsautoriseret revisor vil fortsat være Ernest & Young, mens Hans Ole Andersen og Poul Erik 

Christensen fortsætter i FD's appeludvalg. 

Et forskningsprojekt har vist, at dans har positiv indvirkning på kræftpatienter, så styrelsen blev 

opfordret til at indlede et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. 

Formandsprisen blev tildelt Niels Rohde Pedersen fra Glad Dans Viborg. 

Initiativprisen gik til Rune Pedersen for arbejdet med at skabe børnehold på Fyn. 

Egon Agerskov forventes at indtræde i Nordlekudvalget i stedet for Lone Schmidt. Valget finder 

sted i Kristi himmelfartsferien. 

Arbejdsgruppen for landsstævne 2017 meddelte, at der p.t. var omkring 600 tilmeldte, så der er 

plads til mange flere. Der er også mulighed for at købe endagsbilletter og legestuebilletter. 

Nordlek afholdes 10. - 15. juli 2018 i Falun cirka 480 kilometer fra Malmø. Arbejdet kan følges 

på www.nordlek.dk.  

PR-udvalget i FD kan godt bruge flere medlemmer og opfordrede til, at alle bliver registreret med 

korrekt mailadresse i medlemssystemet, så Trin og Toner kan nå frem til alle. 

Vennekredsen reklamerede for medlemskab af denne forening, der har til formål at indsamle midler 

til at støtte udviklingsarbejdet i Folkedans Danmark med børn og unge. Et medlemskab af Venne-

kredsen koster årligt 200 kr. for enkeltpersoner og 300 kr. for par. Hvis der kommer tilstrækkeligt 

mange medlemmer, kan der opnås en betydelig skatterabat. Se mere på www.folkedans.dk.  

Dragtudvalget reklamerede for en fagdag 6. maj 2017 i Odense og for dragtuddannelsen, hvor 

man har skabt et nyt hold syv. Her kan den enkelte kursist selv sammenstykke elementer til et 

helt kursus efter egne behov. 

Sonja 

http://www.nordlek.dk/
http://www.folkedans.dk/


Internationalt lavs årsberetning for 2016 - 2017 

Selvom internationalt lav i sig selv ikke har været nogen stormombrust aktivitets-smeltedigel, skal det siges, 

at der er gang i masser af fine projekter, kontakter, rejser og mere med et internationalt folkloristisk tilsnit. 

Vi har i år haft besøg af vores venskabsforening fra Lund (Lunds studenter folkdanslag) til vores forårsfest, 

de mødte talstærkt op med både musik og dansere, det var vældig festligt og på samme tid en fin genvisit 

for de dansere, som var taget til Lund i sommer. 

Vi er igen i år blevet inviteret til Halle til majfest, men har i år meldt afbud, da der var mange andre ting på 

programmet, og datoen ikke passer så fint, som det har gjort fx sidste år.  

Til gengæld er vi blevet inviteret til Salzburgernes 55 års jubilæums fest og har takket ja. Herlev blev tilbudt 

8 pladser til overnatning, og vi har i foreningen trommet et hold sammen, der skal af sted til det østrigske.  

Internationalt lav glæder sig over, at de mange års brevudvekslinger og private ferier fra standhaftige 

medlemmer(og måske invitationen ,som blev sendt til Salzburg i forbindelse med vores eget jubilæum) igen 

giver udslag i en invitation efter alle disse år. 

Internationalt lav vil gerne sende en tak til de mange i Herlev Folkedanserforening, der gør en indsats for at 

bevare de udenlandske kontakter.  

 

Andreas 



Pr-lavets beretning for 2016-17 
Pr-lavet har stået for nye foldere og flyere samt pressemeddelelse og annoncering op til sæson-

start og forud for vores åbne arrangementer. Det er sket dels gennem Herlev Bladet, dels på 

elektroniske medier som Oplev Herlev, Herlige Herlev, Folkedans Danmark Region 

Hovedstadens hjemmeside og facebook. 

Bestyrelsen forsøgte at få kontakt til ikkefolkedansere i Herlev ved at arrangere vinsmagning 

inden efterårslegestuen. Det gav en rigtig flot omtale i Herlev Bladet, men ikke en eneste 

henvendelse fra lokalbefolkningen. Vi håber, at nogen alligevel har bemærket os, og at omtalen 

har plantet et frø hos dem. 

I sommerferien deltog vi i Herlev Kommunes aktiviteter for børn, hvor vi lavede et forløb med 

gamle danse og traditioner. Fjorten børn var tilmeldt, og vi havde det rigtig sjovt. Det gav ikke 

umiddelbart medlemmer, men skæppede i foreningens kasse, og børnene og deres forældre har 

fået et positivt indtryk af os. Vores aktiviteter fik desuden en flot omtale i Herlev Bladet. 

Foreningens egen hjemmeside er blevet vedligeholdt og udvidet med fx referater fra 

bestyrelsesmøder. 

 

Sonja 



Herlev Folkedanserforenings regnskab for 2016-2017 og budget for 2017-2018

BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET

INDTÆGTER: 2017-18 2016-17 2016-17 2015-16 2015-16

Kontingent, voksne over 25 år 30.560,00 28.370,00      1 27.000,00 25.760,00      33.100,00

Kontingent, voksne under 25 år 1.180,00 2.130,00        2 2.130,00 2.130,00        

Kontingent, støttemedlemmer 1.770,00 3.570,00        3 3.760,00 3.130,00        7.750,00

Kontingent, børn 5.110,00 3.600,00        4 3.350,00 2.930,00        3.750,00

Temadans/baldans 8.000,00 5.975,00        5 4.400,00 3.250,00        5.225,00

Aktivitetstilskud børn 2.080,00 1.274,00        6 468,00 611,00           700,00

Tilskud  fritidsundervisning, voksne 11.214,00 11.634,00      6 12.054,00 10.602,00      9.150,00

Udlejning af lydanlæg 500,00 -                 0,00 -                 -

Dragtleje og depositum 0,00 -                 0,00 -                 -

Julekalendere FD 3.000,00 3.041,00        3.000,00 2.900,00        3.000,00

Lotterier 1.000,00 1.103,08        2.000,00 2.086,84        

Salg af opvisninger/undervisning 0,00 -                 0,00 4.000,00        

Øl og vand 7.500,00 8.633,00        7 7.000,00 7.302,00        8.000,00

Øvrige indtægter 10.000,00 240,00           8 0,00 505,00           2.000,00

Øreafrunding 0,00 15,14             0,00 19,09             

Renteindtægter 0,00 -                 0,00 13,49             

Arrangementer 1.500,00 10.000,00      9 500,00 -                 500,00

Fester og legestuer ekskl. løn 10.000,00 10.330,00      10 12.000,00 11.201,00      15.000,00

INDTÆGTER I ALT: 93.414,00 89.915,22      77.662,00 76.440,42      88.175,00

BUDGET REGNSKAB BUDGET REGNSKAB BUDGET

UDGIFTER: 2017-18 2016-17 2016-17 2015-16 2015-16

Gebyrer -350,00 -300,25 11 -350,00 -305,75 -150,00

Renteudgifter -50,00 -38,32 0,00 0,00

Løn, undervisning, inkl. feriepenge -59.053,50 -53.056,48 12 -48.360,38 -45.775,27 -60.000,00

Løn arrangementer -2.800,00 -1.400,00 13 -800,00 -2.997,20

Løn fester og legestuer -11.000,00 -11.000,00 14 -11.000,00 -17.400,00

Løn solgte opvisninger 0,00 0,00 0,00 -1.800,00

Kontingent FD -1.200,00 -1.280,00 15 -1.200,00 -1.200,00 -9.150,00

Gaver -2.000,00 -2.550,00 16 -1.500,00 -2.477,20 -1.500,00

Udstyr/inventar -2.500,00 -2.637,85 17 -1.000,00 -498,00 -1.500,00

Øl og vand -4.000,00 -5.015,75 7 -4.000,00 -3.768,43 -5.000,00

Kontorartikler -200,00 0,00 -200,00 0,00 -200,00

PR -2.600,00 -1.466,89 18 -3.645,00 -14.967,00 -11.640,00

Øvrige udgifter -1.500,00 -773,00 19 -1.500,00 -1.249,00 -1.000,00

Fester og legestuer ekskl. løn -3.000,00 -2.096,04 20 -3.000,00 -4.332,58 -5.000,00

Arrangementer -2.000,00 -1.063,60 21 -500,00 0,00 -1.000,00

Øreafrunding 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Lotterier 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

UDGIFTER I ALT: -92.253,50 -82.678,18 -77.055,38 -96.770,43 -94.640,00

OVERSKUD / UNDERSKUD 1.160,50 7.237,04 606,62 -20.330,01 -6.465,00



Balance for Herlev Folkedanserforening per 31. marts 2017

Aktiver 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012
Bank 39.512,52 33.145,69 57.593,03 73.189,61 76.879,95 74.437,66         

Kassen 5.386,50 3.467,00 5.778,00 4.355,50 1.259,00 4.768,00           

44.899,02        36.612,69        63.371,03        77.545,11        78.138,95        79.205,66        

Passiver
Tidligere egenkapital 35.099,87         55.429,88         70.467,69         66.482,94         69.697,85         67.924,77         

Overskud/underskud 7.237,04           (20.330,01)        (15.037,81)        3.984,75           (3.214,91)          1.773,08           

Ny egenkapital 42.336,91         35.099,87         55.429,88         70.467,69         66.482,94         69.697,85         

Skyldig løn -                    1.999,48           -                    -                    3.173,50           5.941,67           

Skyldig A-skat og AM 2.586,90           1.115,82           1.999,48           2.715,52           1.571,31           2.009,00           

Skyldige feriepenge 1.290,21           1.307,00           5.941,67           6.647,30           6.911,20           7.498,81           

Tilgodehavender (1.315,00)          (1.210,00)          (2.285,40)          

Anden gæld -                    300,00              -                    -                    -                    -                    

44.899,02        38.612,17        63.371,03        77.545,11        78.138,95        85.147,33        
-                    

Foreningen ejer en dragtsamling og et musikanlæg

Morten Lyngholm Preuss formand - dato Sonja G. Nielsen, kasserer - dato

Revisorpåtegning

Konklusion

 

Lena Martens, revisor   -   dato Helle Lorenzen, revisor - dato

Bestyrelsens protokol er ikke gennemgået, og vi har som følge heraf ikke taget stilling til udgifternes afholdelse.

Bestyrelsen erklærer ved deres underskrift, at samtlige kendte indtægter og udgifter samt forpligtelser efter deres opfattelse er rigtigt medtaget i årsregnskabet.

Det i årsregnskabet indarbejdede budget har vi ikke revideret.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Herlev Folkedanserforenings aktiver, passiver og økonomiske status, samt at resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 2016 - 2017 er i overensstemmelse med de forelagte bilag. 

Vi har den 15. april 2017 revideret det af Herlev Folkedanserforenings bestyrelse udarbejdede årsregnskab for regnskabsåret 2016 - 2017, omfattende resultatopgørelse og status.
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