
Pr-lavets beretning for 2018-19 
Pr-lavet har opdateret foldere og flyere samt produceret pressemeddelelser og annonceret på 

elektroniske medier op til sæsonstart og forud for vores åbne arrangementer. Det har resulteret i 

mindre notitser og også nogle rigtig flotte omtaler i Herlev Bladet. 

I sommerferien tilbød vi et forløb med gamle danse og traditioner til skolesøgende børn i Herlev, 

men heller ikke i 2018 kunne vi samle deltagere nok. Vi prøver igen i 2019, da vi under alle 

omstændigheder bliver nævnt i en kommunal folder, der uddeles til alle skolebørn i lokalområdet.  

Vi har forsøgt at være mere synlige og udadvendte ved at deltage i Stafet for Livet, Herlev Fest-

uge og Herlev By Night. Støtte fra DIF's og DGI's foreningspulje har sat os i stand til at købe 

musikanlæg, pavillon, telt, bannere og messebord, så vi er synlige, når vi møder op, og støtten 

gjorde det også muligt at betale vores udgifter til musik og instruktion. Tak til alle, der mødte op 

og viste danseglæde ved de forskellige arrangementer. 

Foreningens hjemmeside bliver vedligeholdt og forsøgt hold ajour og aktuel, hvilket nogle gange 

lykkes bedre end andre. Der er stadig planer om også at lave nogle statiske sider med 

dragtudlejning og tilbud om opvisninger, men indtil videre er det blevet nedprioriteret. 

I januar-februar 2019 benyttede vi nogle af de tildelte midler fra DIF's og DGI's foreningspulje til 

at annoncere på forsiden af Herlev Bladet. Til vores glæde bragte det os i kontakt med nogle helt 

nye dansere til vores eftermiddagshold. 

Denne oplevelse vil vi prøve at forske mere i, og vi har derfor søgt og fået omkring 16.000 kr. fra 

foreningspuljen, så vi kan indrykke annoncer på forsiden af Herlev Bladet helt fra maj 2019 og 

frem til sæsonstart i september og oktober. Vi håber, det vil få flere lokale til at have os med i 

overvejelserne, når de planlægger vinterens fritidsaktiviteter. 

Vi har også undersøgt muligheden for at få en biografreklame i BIG Bio, og det ligger inden for 

mulighedens grænser. Det vil dog formentlig blive et projekt i samarbejde med regionen og 

naboforeningerne, men vi håber at kunne gennemføre det i sommeren 2020. 
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