
Beretning 2018-19 - Regionsarbejdet 

Sonja deltog i Region Hovedstadens årsmøde den 27. januar 2019, hvor 12 foreninger lod sig 

repræsentere af 26 deltagere. 

Der blev lagt datoer på arrangementer samt vedtaget budget for 2019. Regnskabet udviste et 

underskud på cirka 6.300 kr., så regionens bankkonto er på omkring over 175.000 kr. 

Regionen har afviklet dansedage den 2. september 2018 på Frilandsmuseet og den 9. september 

2018 i Tivoli. I Tivoli deltog omkring 400 dansere, mens dansen på Frilandsmuseet blev 

gennemført uden et prangende deltagerantal. 

Dragtarbejdet ligger stadig stille, da der mangler en formand for udvalget. 

Børne- og ungdomsarbejdet er hovedsageligt støtte til Smutten, hvor også vores børn deltager på 

weekender. Der er dog tanker om at være mere aktiv omkring Nordisk Dans i Vartov, lige som et 

dansetilbud til skolerne blev drøftet. 

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, en regionslegestue og et arrangement med film og dans på Cinemateket. 

Seniorudvalgets seniorlegestue i Hvidovre gik fint med dans, sang og hygge, mens den planlagte 

seniorlegestue i Hørsholm måtte aflyses pga. for få tilmeldte. 

PR-udvalget har vedligeholdt regionens hjemmeside og sendt et nyhedsbrev til medlemsforening-

erne. Formanden for udvalget måtte i 2018 trække sig pga. sygdom, men på årsmødet i januar 2019 

meldte tre friske yngre mennesker sig til at varetage pr-arbejdet. Det bliver spændende at se, hvad 

der sker på den front. 

Flere har opfordret regionen til at deltage i Kulturnat København, så en lille arbejdsgruppe er nedsat 

med henblik på deltagelse 11. oktober 2019. Der forventes et par timer med børne-/familiedans først 

på aftenen og derefter åben dans med skiftende instruktører og spillemænd. Måske bliver der også 

buskspil for spillemænd, men det kommer an på, hvilke lokaler der er til rådighed. 

Alt i alt er der forhåbentlig mere aktivitet på vej fra regionen til støtte for lokalforeningerne. 

 

Sonja 


