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Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling 
Herlev Byskole - afd. Elv, Ederlandsvej 23 

mandag den 7. maj 2018 kl. 20.00 
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter  

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Kim Danø, valgt ved akklamation.  

Kim takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i forhold til 
vedtægterne, dvs. mindst 14 dage før. Indkaldelsen er dateret og udsendt på mail 18. april 2018.  

 

2. Valg af referent 
Turid Preuss foreslået og valgt ved akklamation. 

 

3. Formandens beretning  
Bestyrelsen ser 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 som næstformand. Da Sidsel valgte at flytte til Jylland overtog Andreas B&U arbejdet. 

Bestyrelsen har i den forgangne sæson afholdt 8 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. 

Sommerferieaktiviteter gennem kommunen, blev aflyst i år (2017) pga. for få tilmeldte. 

Vi har haft et hold ude til høstfest på Omsorgscentret Hjortespring i Herlev og give en opvisning for 
beboere og ansatte – det var en succes og beboere og ansatte nød det meget. 

Vi har, på en foreningsaften, haft besøg af en hjertestarter med tilhørende hjertestarterkursus. 

Igen i år har vi været ramt af nogle yderst aktive børn, hvilket jeg er sikker på at Andreas kommer ind 
på senere. 

Vores dragter, nogle af dem i hvert fald, har været udlejet i år, til et firmaarrangement. Da vi modtag 
dem efter endt udlejning er vi gået i gang med få dragterne sat i system – hvilket Susanne kommer ind 
på senere. 

Igen i 2017 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.  

Vi har i denne sæson haft 4 hold; to familiehold, et voksenhold og et baldansehold. Baldanseholdet 
ligger stabilt med 2 kvadriller (og så et par par mere) næsten ligesom sidste sæson. Familiehold et har 
med hjælp været 1 kvadrille (med hjælp fra søskende). Familiehold to har været klar med et snit på 2 
kvadriller (med hjælp fra de voksne (forældre og lignende)). Voksenholdet har vi haft et gennemsnit på 
2½ kvadrille pr.gang. Men nogle gange været højere oppe. Det har været et helt fantastisk år. Men vi 
vil altid gerne være flere. 



Herlev Folkedanserforening www.herlevfolkedans.dk 
 
 
  7. maj 2018 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Efterårslegestuen havde i år (2017) 53 voksne deltagere og 6 børn. 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 (61 betalende), 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 og andre særligt indbudte i forbindelse med Anettes 50 års jubilæum. Der blev 
udvist stor danselyst både fra vore egne dansere, vores svenske venner og gæster udefra. 

Sæsonens sidste større arrangement var vores afslutnings-/opvisningslegestue lørdag d. 14. april. Og 
denne gang havde vi dansere med fra 4 hold. Baldanseholdet, familiehold (1 & 2) og voksenholdet 
lavede en flot koreograferet opvisning. 
Der var 36 tilskuere som valgte at blive til legestuen, mens 10 – 15 tilskuere valgte at gå efter den 
gratis opvisning, hvilket nok var en smule skuffende. På trods af det var dansegulvet godt besøgt 
efterfølgende, en helt kanon aften. 

Vi har mistet 2 af vores ældre medlemmer Gerda og Peter – æret være deres minde. 

 

4. Beretninger i øvrigt  
a. Børne- og ungdomsarbejdet  

Inden sæsonen overhovedet gik igang tog Sidsel afsted med seks modige børn og to voksen hjælpere, 
Ken og Lea, til Barnlek 2017 på Fæøerne, hvor de mødtes med andre børn fra landene Norge, Sverige, 
Island, Fæøerne, Grønland, Finland, Suomi. Det var som en del af SMUTTEN samarbejdet, som 
børnene har deltaget i nu de sidste 2 år, så de havde andre velkendte ansigter fra Danmark at mødes 
med på Færøerne. 
Denne sæson har budt på cirka 10-11 danse gange for børneholdet om søndagen. I år har vi helt 
specielt været nok til at kunne starte et nyt dansehold for de nye, ivrige danse børn i alderen 4-7 år. Der 
har været fast 10 børn fordelt på de to børnehold med deres deltagende forældre og bedsteforælde. 
Sæsonen blev sluttet med maner med opvisningsshow, hvor begge børnehold deltog, også senere til 
legestuen ledet af Anette. 
I denne sæson har børneholdet igen deltaget i SMUTTEN samarbejde, hvor Herlev var vært i oktober 
og Stevns Folkedansere var værter i januar 2018.  
Der er allerede planlagt tur til Det Sjællandske Børnestævne i Tølløse med Andreas ved roret, hvor der 
skal hygges socialt med dans, opvisning og konkurrencer med en masse andre danse glade børn og 
unge. 
Og flere sager er på vej til næste års hold. Det være sig dans i Tivoli og et par arrangementer som 
Andreas har i støbeskeen. 
Sidsel har desværre måtte forlade sin post som B&U i februar pga. flytning til Jylland, men kommer så 
ofte på besøg hun kan. 
Som Herlevs B&U vil jeg bare sige tak for al hjælpen til bestyrelsen og forældrene vedrørende mine 
underlige påfund med børnene. Og så ses vi jo sikkert snart igen. 
 

b. Regionsarbejdet  
Sonja deltog i og var vært for Region Hovedstadens årsmøde den 28. januar 2018, hvor 16 foreninger 
lod sig repræsentere af 24 deltagere. 

Der blev lagt datoer på arrangementer samt vedtaget budget for 2018, hvor de fremmødte pålagde 
regionen at bruge mere energi og flere penge på børne- og pr-arbejdet. Regnskabet udviste et overskud 
på cirka 4.000 kr., så regionens bankkonto er på lidt over 180.000 kr. 
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Den 11. juni 2017 i Tivoli var en succes. Man kan deltage som forening eller melde sig på et 
regionshold, hvis man vil danse opvisning. Arrangementet gentages den 9. september 2018. 

Den planlagte dag på Frilandsmuseet var til gengæld ikke et tilløbsstykke, sandsynligvis fordi 
entrébetaling er genindført. Regionen har diskuteret dette med Frilandsmuseet, som lover, at alle, der 
kommer for at danse med eller uden dragt, fremover kan komme gratis ind. 

B&U-udvalget har ikke været voldsomt aktivt, men regionen støtter Smutten.  

Dragtarbejdet ligger stille, da der ikke er en formand for udvalget. 

Danseudvalget har arrangeret flere dansedage og -kurser, nogle har måttet aflyses på grund af for få 
tilmeldte, mens andre er gennemført med få deltagere. Desuden har udvalget stået for 
stævnetræningerne, herunder en Nordlek træning. 

Seniorudvalget har afholdt seniorlegestuer i Hvidovre og Farum. Begge arrangementer gik fint med 
dans, sang og hygge. 

PR-udvalget er mest aktivt med at vedligeholde regionens hjemmeside, men har også sendt et enkelt 
nyhedsbrev til medlemsforeningerne. Man ønsker sig flere udvalgsmedlemmer, så aktiviteter kan blive 
sat i gang, man kan måske se på regionens hjemmeside hvilke opgaver det kunne være. 
 
Det blev tilføjet at regionen de senere år har arrangeret meget velbesøgte kursusdage for spillemænd 
og efterfølgende legestue. 
 
Der blev spurgt hvor mange foreninger der er i regionen, der er 30.  
 

c. Landsarbejdet  
Sonja og Andreas deltog i Folkedans Danmarks (FD) årsmøde den 21. april 2018 på Dalum 
Landbrugsskole. Vi var i alt 61 delegerede, som sammenlagt repræsenterede 2.107 medlemmer, 
svarende til 49,2 procent af landsforeningens medlemmer. 

Landsforeningen arbejder på de strategiaftaler med DIF, som udløser tilskud, men disse gives til 
specifikke projekter og ikke til fri disposition. Det giver et snævrere råderum, som styrelsen er meget 
opmærksom på. Derudover har styrelsen sørget for en pixi-udgave af persondataforordningen, så 
foreningerne kan blive klar til de nye EU-regler. 

Som varslet sidste år er udvalgsstrukturen ændret, så der bliver færre udvalg med et bredere 
ansvarsområde. Det skal nedbringe mødetid og -udgifter. Alle er velkomne til at melde sig til et eller 
flere udvalg, man behøver ikke at have andet end tid til og interesse for sagen. Kontakt en fra Herlevs 
bestyrelse, hvis du kunne tænke dig en tjans i fx danseudvalget, børneudvalget, pr-udvalget eller 
dragtudvalget, så hjælper vi dig videre, eller se på www.Folkedans.dk. Man må også gerne melde sig 
til enkelte projekter af kortere varighed. 

I 2017 blev alle instruktøruddannelser samlet på Bjerringbro i samme uge, og det er kommet godt i 
gang. Desværre kunne Master Class for instruktører, der gerne vil udvikle sig selv, ikke gennemføres, 
men Folk College for de unge var en stor succes. Derudover gennemførtes aspirantkurset og de 
almindelige instruktørkurser i en let ændret form. 

Konkurrencerne skal gennemføres, men det er stadig ikke det store hit blandt voksne. Lidt anderledes 
ser det ud blandt børnene, der udviser stor iver ved konkurrencer på børnestævnerne. Årets DM lå i 
begyndelsen af landsstævnet, hvilket var positivt for tilskuerantallet, men ikke for deltagerantallet. 
Gruppekonkurrencen måtte aflyses, mens pardanserne stillede op i to rækker. I 2018 afholdes et fælles 
regionsmesterskab den 2. juni. 

http://www.folkedans.dk/
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PR-udvalget arbejder hårdt på et projekt, der skal få bragt kendskab til folkedans ud til alle danskere. 
De lover, at vi vil komme til at høre mere om dette og er altid glade for ideer og input fra 
medlemmerne. 

Det fremlagte regnskab for 2017 udviste et nettoresultat på 13.710 kr., som overføres til egenkapitalen. 
Der må forventes et underskud for 2018, da overskuddet primært skyldes indtægter fra landsstævne, og 
i 2018 er der ikke landsstævne, da der er Nordlek. 

De foreslåede vedtægtsændringer fra styrelsen var alle konsekvensrettelser og tilpasning til 
virkeligheden, så de blev enstemmigt vedtaget. Nord Als Folkedanseres forslag om, at foreningerne 
skulle have en måned ekstra til at indberette medlemmer, blev trukket, da styrelsen meddelte, at det 
ville giver foreningen likviditetsproblemer i oktober og november. 

Den fremlagte arbejdsplan for 2019 blev godkendt. 

Styrelsens forslag om endnu en kontingentstigning på ti kroner for voksne blev efter en del debat 
vedtaget med 54 stemmer for, fire imod og tre blanke, så årskontingentet til FD fremover er 180 kr. for 
voksne, 40 kr. (uændret) for børn og 225 kr. for enkeltmedlemmer. Budgettet blev godkendt. 

Bent Hansen og Anna-Margrethe Jonsson blev genvalgt, og Inge Sølling nyvalgt til styrelsen, men det 
lykkedes ikke at finde en kandidat til den ledige plads fra sidste år, og da Trine Jordan Andersen og 
Arne Linjordet forlod styrelsen, er der nu to ledige pladser. Dette er bekymrende, så alle opfordres til 
at hjælpe med at finde nye styrelsesmedlemmer. 

FD's interne revisor Erik Jønsson og revisorsuppleant Christian Skov blev genvalgt. Regionerne 
beholder Conny Jakobsen og Anette Dahl Nielsen som revisorer og Susanne Åberg og Per Petersen 
som revisorsuppleanter. 

Statsautoriseret revisor vil fortsat være Ernest & Young, og Anne Katrine Clausen fortsætter i 
appeludvalget. 

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 Ib Jensen fra Nordals. Initiativprisen blev ikke uddelt, da der ikke var 
kandidater til den. 

Maratondansen ved landsstævnet i 2017 er ved at blive klippet til, så der nu ligger flere eksempler på 
danse og deres variationer på www.folkemusikogdans.dk. 

Der blev kort orienteret om Nordlek 2018, hvor 313 danske deltagere er tilmeldt, og landsstævnet 
2019, der holdes i Varde. Desuden skal man sætte x i kalenderen ved den 22. september 2018, hvor 
Spillemandskredsen fejrer sit jubilæum. 

Ud over årsmødet holder Folkedans Danmark hvert efterår et frivilligseminar, hvor alle interesserede 
er velkomne til at deltage og debattere forskellige emner. Sidsel og Sonja deltog i efteråret 2017, hvor 
vi blandt andet hørte om det ny Trin & Toner og talte om pr-arbejdet, medlemsfastholdelse og meget 
andet. I 2018 afholdes seminaret den 29. september. 

 

Kommentarer: Nogle af landsforeningsindtægterne kommer fra julekalendrene, og de vi fik sidst var af 
meget dårlig kvalitet, og dermed vanskeligere at sælge.  

Det kan skyldes at der er skiftet trykkeri for at spare penge, det har så desværre nok har haft 
indflydelse på kvaliteten.  

 

http://www.folkemusikogdans.dk/
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d. Øvrige udvalg og lav 
PR-lavet v/ Sonja 
Pr-lavet har opdateret foldere og flyere samt produceret pressemeddelelser og annonceret på 
elektroniske medier op til sæsonstart og forud for vores åbne arrangementer.  

I sommerferien tilbød vi et forløb med gamle danse og traditioner til skolesøgende børn i Herlev, men 
kunne ikke samle deltagere nok. Vi prøver igen i 2018, hvor pr-lavet har sørget for en bedre 
præsentation af aktiviteten på vores hjemmeside.  

Foreningens hjemmeside bliver vedligeholdt og forsøgt hold ajour og aktuel, hvilket nogle gange 
lykkes bedre end andre. Der er planer om også at lave nogle statiske sider med dragtudlejning og tilbud 
om opvisninger. 

Sonja bad om hjælp fra de af foreningens medlemmer der bor i Herlev, da hun meget gerne vil have 
papirudgaven af Herlevbladet, som kun kan fås i Herlev. 

 

Dragtudvalget v/ Susanne 
Turid, Lena, Nina, Ilse, Helle, Gudrun, Sonja og Susanne mødtes 4. marts 2018 i 
Magasinet/Forenings-lokalet, hvor vi mødtes og fik styr på udfordringerne til at få overskueliggjort 
dragtsamlingen. 

Planen med dagen var at få ryddet op og få overblik over hvad vi egentlig har og få det katalogiseret. 

Magasinet savnede/savner brugbar og systematisk ophængning evt. i størrelsesorden og med angivelse 
af oprindelsesegn. 

Opgaven var altså en generel oprydning og udarbejdelse af fortegnelse samt logisk ophængning. 

En del af samlingen var allerede sat i fint system med nummererede kasser indeholdende tilbehør til 
specifikke dragter. Dette kunne revideres og enten fortsættes/gennemføres på de resterende eller også 
var der måske en helt anden idé, der kunne skabe et godt overblik? Der var en del dragtposer, som 
dragtdelene til de enkelte dragter kunne samles i. 

Vi fik taget alle pige- og kvindedragter ud af skabene og på bedste vis parret delene til hele dragter, 
som derefter blev hængt i dragtposer retur i skabene. Indtil videre er dragterne sorteret efter egn, der 
udestår fortsat et katalogiseringsarbejde, som lettilgængeligt giver overblik over egn og størrelse, når 
dragterne skal udlånes, og som også kan lette arbejdet, når dragterne kommer retur efter udlån. Der er 
fortsat også en del løsdele. 

Ligeledes udestår arbejdet med drenge-/herredragterne. 

Dette har vi aftale om at kigge på mandag d. 14. maj 2018, hvor vi mødes igen kl. 17. 

Der var forslag om, at vi en gang om året – fx første søndag efter generalforsamlingen – fast mødes og 
kigger dragtsamlingen igennem. 

 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.  
Regnskabet udviser et lille underskud, som følge af at vi ikke havde sommerferieaktiviteter. Det blev 
heldigvis opvejet lidt af indtægter fra dragtudlejning og opvisning. Der efterlyses hjælpere til 
sommerferieaktiviteterne i år, da det er en vigtig indtægtskilde. 

Der var lidt færre kontingentbetalere end forventet. 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
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Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

 

Kontingentfastsættelse for næste sæson. Bestyrelsen foreslår: 
a. Voksne: kr. 905,- plus landsforeningskontingent (FD) (foreslås ændret fra 1.075 kr. inkl. FD) 
b. Unge 14-17 år: kr. 710,- plus FD (foreslås ændret fra 750 kr. inkl. FD) 
c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: kr. 222,- plus FD (foreslås ændret fra 8 x 49 = 392 

kr. inkl. FD) 
d. Støttemedlemmer: kr. 100,- plus FD (foreslås ændret fra 250 kr. inkl. FD) 
e. Børnehold  

• Første barn: kr. 460,- plus FD (foreslås ændret fra 500 kr. inkl. FD) 
• Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 210,- plus FD 

(foreslås ændret fra 250 kr. inkl. FD) 
f. Baldansere: 390,- kr. plus FD (foreslås ændret fra 560 kr. inkl. FD) 

 
Det blev foreslået at der stemmes om alle kontingenter under et.  
Ja: 21 stemmer   Nej: 0 stemmer Undladt at stemme: 2 stemmer 
 
Spørgsmål til balancen: tilgodehavende på ca 3000 kr. Skyldes det den ratemæssige betaling der blev 
vedtaget som mulighed for studerende sidste år? nej – det er andre restancer, der blev betalt lige efter 
regnskabet blev afsluttet med udgangen af marts (modtaget efter 1. april på grund af påsken). 
 
Øvrige indtægter: der budgetteres med 10000kr. men de har ikke været der de sidste år, så hvad er det? 
Det er betaling fra kommunen til sommerferieaktiviteter, heraf skal de 3000 bruges på selve 
aktiviteten.  
 

6. Valg  
a. Formanden, Morten Lyngholm Preuss modtager genvalg.  

Der var ikke andre der ønskede at stille op. Morten valgt ved akklamation. 
b. Kassereren, Sonja G. Nielsen ikke på valg.  
c. Et bestyrelsesmedlem, Andreas Lorenzen ønsker ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Kirsten 

V. Nielsen. 
Der blev opfordret til kampvalg, men der var ikke andre der ønskede at stille op.  
Kirsten blev valgt ved akklamation.  

d. To bestyrelsesmedlemmer, Sidsel Lorenzen er udtrådt på grund af flytning, der skal vælges 
en ny for et år. Bestyrelsen foreslår Sarah H. S. Bundgaard 
Der var ikke andre der ønskede at stille op, Der var ikke andre der ønskede at stille op,  
Sarah blev valgt ved akklamation.  
Susanne Danø er ikke på valg. 

e. Bestyrelsessuppleant, bestyrelsen foreslår Andreas Lorenzen. 
Der var ikke andre der ønskede at stille op. Andreas blev valgt ved akklamation. 

f. En revisor, Lena Martens er på valg og modtager genvalg.  
Der var ikke andre der ønskede at stille op, Lena blev valgt ved akklamation. 

g. En revisor, Helle Lorenzen, er ikke på valg. 
h. Revisorsuppleant, Nina Bodin er på valg og modtager genvalg. 

Der var ikke andre der ønskede at stille op. Nina blev valgt ved akklamation. 
 

7. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
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8. Eventuelt 
 
Vi er blevet spurgt om vi vil give opvisning til Stafet for Livet d. 9. eller 10. juni. 
Bestyrelsen synes det er en god ide, og vil forsøge at samle et blandet hold. Bestyrelsen har tænkt at 
søge DIF midler til PR-omkostninger så vi kan være aktive i lokalområdet med levende musik dækket 
af DIF midlerne. Det kræver dog at foreningens medlemmer bakker op, og deltager i aktiviteterne. 
Det forventes pt. at blive til Stafet for Livet og Herlev Festuge. Det kan dog også blive til f.eks. Herlev 
by Night et par gange om året. 
 
Kasserer Sonja oplyste at bestyrelsen forventer at have helt styr på persondataforordningen. 
 
Input om at der var mange arrangementer samme dag som vores opvisningslegestue – måske var det 
årsagen til at deltagerantallet var ringere end det plejer.  
 
Der blev spurgt om der er nogen fra foreningen der deltager i Nordlek – det er der. 
 
Andreas meddelte at det ikke er fordi han er træt af foreningen at han træder ud af bestyrelsen, men 
kun fordi han ikke har mere at give til bestyrelsen lige nu. Han er glad for foreningen og takkede for 
samarbejdet. 
 
En hånd blev givet af forsamlingen til den samlede bestyrelse for deres store indsats.  
 
Kim takkede for opmærksomheden i forbindelse med hans 50-års fødselsdag, hvor han fik en 
håndbryggerbog. Vi glæder os til at smage resultatet. 
 
Formanden fik ordet til de afsluttende bemærkninger, og takkede Kim for god styring og forsamlingen 
for god ro og orden – og fremmøde.  
 
23 fremmødte deltagere – 3 fuldmagter 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Turid Preuss Kim Danø 
Referent Ordstyrer 
 
 


