
Beretning 2019 - landsarbejdet 

Som medlemmer i Herlev Folkedanserforening er vi alle medlemmer af Folkedans Danmark, som 

tager sig af fx overordnet politik og strategi, afholder stævner, kurser og seminarer, uddanner 

danseinstruktører, står bag skrabejulekalenderne, udgiver medlemsbladet Trin & Toner og meget 

andet. 

Hvert år i april afholdes et årsmøde, hvor delegerede fra hele landet samles og drøfter overordne-

de beslutninger, godkender regnskab og foretager valg til landsstyrelsen. 

Igen i 2018 faldt medlemstallet på landsplan, men året har alligevel været tilfredsstillende, da 

stort set alle planlagte aktiviteter blev gennemført. Kun efteruddannelse for instruktører på 

Sjælland måtte aflyses. 

Der var budgetteret med et underskud på 183.000 kr., men glædeligt nok blev det i stedet til et 

overskud på 18.763 kr. Det skyldes især et bedre salg af julekalendere, og at en strategiplan til 

299.000 kr. kun er sat delvis i værk i form af en foreningsundersøgelse, hvor FD har kontaktet 

medlemsforeningerne på telefon og stillet spørgsmål om stort og småt i foreningernes dagligliv. 

FD samarbejder med Danmarks Idræts-Forbund og Sportsdanserforbundet om et projekt til 

medlemshvervning- og fastholdelse. Projektet kører efter planen frem til 2021. 

FD har i de senere år ikke kunnet besætte alle ti pladser i styrelsen og har derfor i 2018 overvejet 

mulighederne for en ny styreform. Det er udmundet i et forslag om, at der med virkning fra 2019 

skal være en formand og seks styrelsesmedlemmer. Dette vil blive diskuteret på årsmødet 27. 

april 2019. 

Medlemsbladet Trin & Toner sendes elektronisk på mail til alle medlemmer. Her kan man holde 

sig orienteret om større og mindre arrangementer samt læse interessante artikler. Senest har man 

fx kunnet læse om, at FD vil forsøge at etablere et landshold, der skal kunne repræsentere 

Danmark på højt niveau og blandt andet deltage i internationale konkurrencer og måske 

salgsfremstød. Det er håbet, at et landshold vil forøge interessen og respekten for folkedansen 

som helhed. 

I skrivende stund er årsmødet endnu ikke afholdt, men på generalforsamlingen vil jeg orientere 

kort om eventuelle andre nye og spændende tanker fra FD 
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