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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Formandens beretning for året 2018-19 

Bestyrelsen for året 2018-19 blev valgt og konstitueret som følger: Morten LP  som formand, Kirsten 

næstformand, Sonja kasserer, Susanne sekretær, Sarah bestyrelsesmedlem, Andreas suppleant og 

kontaktperson for B&U. 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt 8 møder, således at den daglige undervisning og fester kunne 

arrangeres, ligesom vi har forsøgt at tænke bredere omkring hvordan der kan etableres samarbejder 

og nye aktiviteter for at styrke medlemstallet i foreningen. 

Desværre måtte Morten LP i løbet af året melde forfald som formand, hvorfor Kirsten blev konstitueret 

i posten, og Andreas måtte træde ind som medlem af bestyrelsen. 

 

Vor daglige undervisning er foregået med sædvanlig ildhu, glæde og hygge. På mandagsholdet 

gennemgik Annette i år danse fra Fyn og øerne og der har typisk været et antal dansere svarende til 

2,5 kvadrille, der har været 2 børnehold for henholdsvis små og større børn, desværre har holdet for 

de mindste dog været ganske lille. Baldanseholdet har også i år kørt rigtig fint. 

Som noget nyt prøvede vi i efteråret at få et eftermiddagshold op at køre, men uden held, vi prøvede 

dog igen i foråret, og med annonce på forsiden af Herlev Bladet gav det held, således at vi fik nogle 

nye ivrige dansere med, og med god hjælp fra andre i foreningen fik vi et lille hold med 1-1,5 kvadrille 

i gang med 6 undervisningsgange. Vi satser derfor på at gentage successen i næste sæson med 8 

dansegange henholdsvis forår og efterår. 

 

Vore traditionelle fester, efterårslegestue 29/9, julefest 15/12, med super hyggelig forberedelsesaften 

13/12 hvor der blev pakket godteposer, lavet juledekorationer og drukket gløgg, 23/2 forårslegestue 

med deltagelse af et mindre antal svenskere, 6/4 afslutningslegestue med opvisning og generalprøve 

til denne d.31/3. Ved alle lejligheder havde vi igen fantastisk musik bl.a.fra kvartetten og stor 

danseglæde, men vi kunne generelt have ønsket flere deltagere. 

 

I forhold til andre aktiviteter har året budt på en stor variation. 

Regnskabsåret startede med stor succes, idet vi fik bevilget 25.000 kr.fra DIF og DGI´s 

foreningspulje, pengene var øremærket PR aktiviteter. Så pengene er gået til at få eftermiddagsholdet 

i gang, samt indkøb af diverse effekter til at promovere foreningen dvs.telt, bannere, lydanlæg og 

lign.som vi bla.kan have med på festdage rundt om i Herlev. 

 

9/6 var et par kvadriller med spillemænd i Herlev Idrætspark og gav opvisning som en del af 

arrangementet Stafet for Livet i Herlev, for at støtte tidligere og nuværende kræftramte. 

 

19/6 deltog Sonja og Kirsten i Forenings- og netværksmøde i Frivillig Center og Selvhjælp i Herlev, for 

at møde andre foreninger og blive inspireret.  

 

Desværre var der ikke nok tilmeldte til vort tilbud ved skolernes sommerferieaktiviteter, så det måtte vi 

igen aflyse. 

 

1/9 deltog vi i Herlev Festuge med dans med publikum og bod med gamle lege. Der er mange sjove 

og forskelligartede aktiviteter på gågaden og masser af glade mennesker, så der var en meget 

hyggelig stemning. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

 

28/9 deltog dejligt mange dansere ved Herlev by Night med dans på Torvet under åben himmel med 

mange tilskuere, en rigtig sjov og hyggelig begivenhed. 

 

6/10 gav børnene med stor succes opvisning ved Gladsaxe Folkemusikfestival. 

 

I uge 42 var mandagsdansen udskiftet med kursus i Bulgarsk dans, hvor nogle af vore egne ivrige 

dansere og et antal gæster nød musikken og afprøvede de festlige danse. 

 

3/11 deltog Sonja og Kirsten i Topmøde for Frivillige i Herlev, hvor der bla.var inspirerende indlæg om 

begejstring og nytænkning i foreningerne, ligesom det generelt var dejligt at møde Herlevs mange 

andre foreninger og høre om deres aktiviteter og udfordringer. 

 

I løbet af vinteren gav et antal af vore dansere opvisning i FN Byen. 

 

Desuden var en af vore dragter en tur i Japan i vinter, hvor den blev præsenteret i et TV-program om 

Danmark. 

 

Og ellers har vi været så heldige at vi i to omgange har fået tilbudt og modtaget et antal dragter fra 

Spejdermuseet – så nu er vore skabe fulde – specielt str.38 i damedragter har vi et fint udvalg af. 

 

I januar deltog Sonja i årsmøde i FD Region Hovedstaden, der blev afholdt på Amager. 

Vi forsøger at få et tættere samarbejde med naboforeningerne i gang, så næste sæsons fester er nu 

koordineret datomæssigt med naboerne, og midt i maj mødes vi med de nærmeste foreninger for at 

se hvad vi kan gøre sammen.  

 

Det har været en fint år, med virkelig mange gode fester og aktiviteter, samt ikke mindst de ugentlige 

danseaftener/eftermiddage. Men da tilslutningen til undervisningen, samt ikke mindst festerne kunne 

ønskes større, har vi desværre haft et tab på årets drift. Så i håbet om at kunne finde nye dansere til 

foreningen har vi søgt DIF og DGI’s pulje om støtte til annoncering, og allerede været så heldige at 

modtage tilsagn om denne, så hen over sommeren vil I se os annoncere fast på forsiden af Herlev 

Bladet. 

Så med denne gode nyhed vil jeg sige tak for en dejlig sæson, tak til alle dansere og hjælpere ved 

aktiviteter, samt tak for samarbejdet til mine bestyrelseskolleger, og så vil jeg glæde mig til efteråret 

hvor vi alle står danseklar igen … men lad os håbe vi ses inden da, til festlige aktiviteter hen over 

sommerhalvåret. 

 

Tak for i år og rigtig god sommer 

 

Kirsten 


