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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling  

mandag den 6. maj 2019  

1. Valg af dirigent 

Kim D. Kim konstaterer, at mødet er indkaldt rettidigt 

2. Valg af referent 

Maria B. A. 

3. Formandens beretning 

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

sten 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 samarbej-

der og nye aktiviteter for at styrke medlemstallet i foreningen. 

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

stitueret 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 prø-

vede 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 succesen i næste 

sæson med 8 dansegange henholdsvis forår og efterår. 

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

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

årslegestue 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 kvar-

tetten 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 foren-

ingspulje, 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 ar-

rangementet 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 Her-

lev, 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. 
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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. 

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 ind-

læg 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 ugent-

lige 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 efter-

året 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 

Niels spørger til, hvor et par unge prøvere er blevet af siden sæsonstart. Helbred og økonomi har 

gjort, at de måtte opgive at fortsætte. 

4. Beretninger i øvrigt  

a. Børne- og ungdomsarbejdet  

Holdet er meget lille og har reelt set haft 3 faste børn, men også et par gæster i løbet af sæso-

nen som skulle prøve hvad folkedans var. Med hiv og sving og hjælp fra større søskende og 

bedsteforældre har vi altid hevet os op på en kvadrille, tak til den megen støtte fra hele fami-

lien Kristensen. Familiehold 1 har primært danset og sunget de 11 søndage, og sluttede flot af 
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med en dejlig del af opvisningen. Børnene er søde og elsker sang og musik, det er en fornø-

jelse at se deres levende engagement i dans og sang. 

Familiehold 2 (ca. 9-15årige) noget mere talstærkt og har oftest 1½-2 kvadriller. Efterhånden 

er børnene stærke dansere og de rykker sig hurtigt i deres udvikling. Vi har danset de 11 søn-

dage, men også været på mange weekendture, med både Smutten (et sjællandsk Børne- og 

unge samarbejde) og Sjællandske børne og Ungdomsstævner(SBU). Desuden har børnene 

som jo efterhånden er rigtig stærke dansere, været en del ude og vise hvad de kan til opvis-

ninger i både Jyllinge (SBU) og Gladsaxe både alene som HFF og som en del af Smutten og 

SBU. De er allerede ”booket” til en del arrangementer henover sommeren. Børnene og deres 

forældre er efterhånden en stærk sammentømret gruppe og om end vi godt kunne bruge et par 

nye er det dejligt at se at både de og deres forældre støtter op når der er opvisninger og ture. 

Selvom B&U repræsentanten ikke har kunne leve op til egen målsætning i forhold til B&U-

arbejdet, er han meget glad for at have været sammen med de mange glade børn både på 

stævneweekender og til træning om søndagen. Derfor tak til børnene og deres forældre og en 

særlig tak til Annette som lægger et stort stykke arbejde i B&U-arbejdet og er en stor inspira-

tionskilde med både sit pædagogiske talent, og engagement og interesse i både børnene og 

dansen. 

Andreas Lorenzen 

Ingen kommentarer til dette 

b. 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. septem-

ber 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 danse-

tilbud 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 plan-

lagte seniorlegestue i Hørsholm måtte aflyses pga. for få tilmeldte. 

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

eningerne. 

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. 
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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 

c. 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, ud-

danner 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 over-

ordnede 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 daglig-

liv. 

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 over-

vejet 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 års-

mødet 27. april 2019. Medlemsbladet Trin & Toner sendes elektronisk på mail til alle med-

lemmer. Her kan man holde sig orienteret om større og mindre arrangementer samt læse inte-

ressante 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. 

På årsmødet 27. april 2019 deltog 61 delegerede, der i alt repræsenterede 2.040 medlemmer, 

svarende til 50,15 procent af medlemsskaren, da FD per 1. februar 2019 havde 4.145 med-

lemmer. 

Initiativprisen blev givet til Henrik Larsen, mens formandsprisen ikke blev uddelt på grund af 

manglende kandidater. 

I år er det 25 år siden, FD blev associeret med sportsdanserne og dermed blev medlem af 

Danmarks Idræts-Forbund. Her har vi været underordnet sportsdanserne, men der arbejdes på 

en strategi, hvor dans samles i et overordnet forbund, der varetager interesserne for sports-, 

folke-, senior- og square-danserne. Overgangen vil ske glidende, men på længere sigt forven-

tes de nuværende landsforeninger at blive nedlagt. Den fælles organisation skulle gerne gøre 

os alle stærkere. 
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FD har besluttet sig for at udtage et landshold, som skal repræsentere os og Danmark i fx 

konkurrencer i udlandet. Landsholdstruppen vælges blandt dansere, der stiller op til DM, og 

der er i første omgang tale om en treårig forsøgsperiode, der finansieres ud fra strategimid-

lerne fra DIF. Læs mere om landsholdet på folkedans.dk. 

De seneste år har det ikke været muligt at finde tilstrækkeligt med kandidater til landsstyrel-

sen, som derfor har kørt med tomme pladser. Som konsekvens af dette foreslog styrelsen en 

vedtægtsændring, så styrelsen ville bestå af syv medlemmer i stedet for de hidtidige ti. Til 

gengæld ville styrelsen ansætte endnu en medarbejder på sekretariatet og flytte administrative 

opgaver fra styrelsen til sekretariatet. Det ny sekretariat forventes også at skulle søge fonds-

støtte og fungere som konsulent for medlemsforeningerne. Styrelsens forslag blev vedtaget.  

Yderligere to forslag var stillet, men forslagsstilleren trak selv forslaget om at ændre regio-

nernes årsmøde fra januar til oktober, da problemet kunne løses ved en ændring af styrelsens 

forretningsorden. Forslaget om ikkemedlemmers gratisannoncer på regionens hjemmeside 

blev nedstemt. 

Regnskabet for 2018 blev godkendt med et overskud på 740.377 kr., hvoraf de fleste stammer 

fra et modtaget legat til uddannelse af unge instruktører. Budgettet for 2020 blev vedtaget 

med et forventet underskud på 627.900 kr., hovedsageligt på grund af ansættelsen af ny med-

arbejder. Forhåbentlig kan det ny sekretariat skaffe støttekroner, så resultatet ikke bliver helt 

så grelt. 

Ved valgene var der genvalg på alle pladser, dog blev de interne revisorer skiftet ud, så post-

erne nu besættes af Bodil Sørensen og Birger Sponholz. 

FD har i årets løb gennemført en foreningsundersøgelse, hvor alle foreningsformænd er blevet 

ringet op. Kun 14 foreninger har ikke svaret. Styrelsen vil gennemlæse den færdige rapport, 

hvorefter den vil blive offentliggjort og brugt konstruktivt. 

Landsstævnet i 2020 har endnu ikke fundet en værtsforening, men Bornholm er interesseret 

og muligvis også en anden forening. Det vil blive afklaret snarest. Der arbejdes også på at 

finde værter til Nordlek 2027 og Barnlek 2029. 

Instruktørudddannelsen savner deltagere, så man overvejer nye strategier og målgrupper, fx 

lærere og pædagoger. I den nuværende struktur er der ingen definition af, hvornår man er 

færdiguddannet, og det overvejes, hvordan man kan afklare det, da kursisterne efterlyser det. 

Trin & Toner er nu i et år udkommet elektronisk, og styrelsens indtryk er, at folk er ved at 

vænne sig til det. Ikke alle delegerede var enige i dette, og styrelsen vil prøve at finde en 

bedre løsning, måske et andet layout eller en bedre vejledning til, hvordan man kan hente bla-

det ned. 

Den 20. oktober 2019 fylder FD 90 år. Dette vil blive fejret i alle regioner, mere om dette føl-

ger, men sæt kryds i kalenderen nu. 

Sonja 

Ingen kommentarer til dette 

d. Øvrige udvalg og lav.  

Pr-lavets beretning 

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. 
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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 un-

der 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 

Festuge 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 forenings-

pulje 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. 

Sonja 

Her lød kommentaren, at det var ”Fandens flot arbejde”, hvorefter der blev klappet 

Beretning fra dragtudvalget 

14/5-18 mødtes Turid, Lena, Nina, Ilse, Helle, Sonja og Susanne og fortsatte arbejdet med 

gennemgang af dragterne – denne gang var det primært herre- og drengedragterne, vi fik set 

igennem. 

11/6-18 hentede Turid 3 flyttekasser med dragter fra Spejdermuseet. Disse havde ligget på 

loftet på museet og bar præg af, at de havde ligget på loftet i flere år. 

Johnny fra Spejdermuseet var først i marts 2019 forbi Herlev og aflevere yderligere 3 flytte-

kasser med dragter: 1 kasse med dragter (hele eller dele) fra Stevns, Århus, Stevns/Præstø 

samt 2 sorte jakker med guldsnore (dem leverede vi videre til Skovlunde Byteater). 1 kasse 

med dragter fra Rømø, Lyø, Høng, Hedebo samt Nordsjælland og 1 kasse med dragt fra Fanø. 

Søndag d. 24/3 kl. 10 mødtes Lena, Turid, Sonja, Nina B og Susanne i Magasinet kl. 10. Vi 

gennemgik dragterne fra Spejdermuseet, som var fint beskrevet med fotos og beskrivelse af 

de enkelte dele. Enkelte dele blev taget med hjem til reparation og vask, men dragterne var 

generelt i god stand. 

Vi har sat 20. maj i kalenderen, hvor vi håber på at kunne have foto-session. Vi tænker at fo-

tografere dragterne enkeltvist – evt. på gine, hvis ikke vi kan finde nogen, som dragterne pas-

ser – så man let kan se, hvordan dragten bør se ud, og på den måde skabe et katalog, hvor mål, 

egn og sammensætning beskrives – med henblik på et langtidsholdbart dragtudlånssystem. Vi 

håber at en eller flere ’husfotografer’ kan deltage. 
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Vi overvejer, om de, der har fundet ’the one and only’-dragt, kan have dragten hængende 

hjemme til (permanent) udlån, da vi har pladsproblemer i Magasinet til opbevaring af drag-

terne. 

Nogle af dragterne trænger også til en knap, lidt reparation eller en rensning, som vi kan få sat 

i værk. 

Susanne Danø 

Her var kommentaren et ønske om, at man agerer fotomodel med en dragt på. Alle størrelser 

personer er velkomne, men skriv/ring først til Susanne, da der er aftensmad med.   

Internationalt lav 
Har prøvet at få fat i Belgien og Wales. De vender ikke tilbage. Men det går godt med sven-

skere og med Halle (besøg), og Salzburg (som også kom til Halle). Belgien og Wales er ikke 

opgivet, de skal bare have særligt at vide, at det er os og ikke en hel festival … 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent. Se i øvrigt bilag med regnskabet 

Der blev spurgt til, om vi kan se frem til flere dansere. Det ser stærkt ud til, at det kommer til at 

ske, dejligt! Endelig blev regnskabet smukt godkendt med overvældende flertal  

Bestyrelsen foreslår uændret kontíngent, det vil sige:  

a. Voksne på mandagshold: kr. 905,- plus landsforeningskontingent (FD)  

b. Unge   -   år: kr. 710,- plus FD  

c. Unge over    år på SU eller lærlingeløn: kr. 222,- plus FD  

d. Støttemedlemmer: kr. 100,- plus FD  

e. Børnehold  

 Første barn: kr. 460,- plus FD  

 Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 210,- plus FD  

f. Baldansere: 390,- kr. plus FD  

g. Voksne på eftermiddagshold, pr. modul: kr. 490 plus FD.  

Der blev kommenteret SU-kontingentet, som skulle tiltrække flere unge, men det virker tilsynela-

dende ikke rigtigt. Det gør dog heller ingen stor forskel  

Kontingenterne blev godtaget i stor enighed 

6. Valg  

a. Formand.  orten  yngholm  reuss ønsker at udtræde, bestyrelsen foreslår Kirsten V. Nielsen 

valgt for resterende periode. Kirsten modtager valg og blev klappet valgt 

b. Kassereren. Sonja G. Nielsen modtager genvalg. Klapsalve. 

c.  t bestyrelsesmedlem.  irsten V.  ielsen er ikke på valg, men pkt. a kan generere valg. Det 

gjorde den så: Niels melder sig og klappes ind. 

d. To bestyrelsesmedlemmer. Sarah H. S. Bundgaard og Susanne Danø modtager ikke genvalg, 

bestyrelsen foreslår  orten  etersen. Morten tager gerne en post og klappes ind. Det andet 

medlem kan ikke findes. Bestyrelsen lader sig nøje, hvis de må? Og må supplere selv under-

vejs i sæsonen? Det får de lov til uden protester. 

e. En bestyrelsessuppleant. Andreas Lorenzen modtager ikke genvalg. Der blev ikke fundet en 

ny, men bestyrelsen beder om lov til selvsupplering ligesom før, og de får igen lov. 

f.  n revisor.  ena  artens er ikke på valg.  

g. En revisor. Helle Lorenzen modtager genvalg. Det bliver der klappet af. 

h. En revisorsuppleant. Nina Bodin modtager genvalg. Hun bliver klappet ind (in absentia) 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

7. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag.  

8. Fødselsdagsgaver  

Foreningen giver gaver ved runde fødselsdage og andre mærkedage, hvis vi har kendskab til dem, 

men bestyrelsen har ikke tid til at indkøbe og aflevere gaverne. Bestyrelsen ønsker derfor opgaven 

lagt ud til et eller flere medlemmer. Hvis ingen påtager sig opgaven, vil bestyrelsen træffe beslut-

ning om fremover udelukkende at honorere foreningsjubilæer.  

Ninna Petersen vil gerne, hvis ellers bestyrelsen synes, udgiften er i orden. Andreas L. mener ikke, 

det egentlig er relevant at fejre fødselsdage, dog gerne jubilæer i foreningen. Kirsten er enig, det er 

Sonja ikke og vil skrive det ind i en foreningskalender, fordi det også binder os sammen. Morten 

Petersen påpeger, at det er bestyrelsen, der bestemmer det. Sarah L. mener, at det er helt fint, hvis 

det bliver lagt i Ninnas kyndige hænder. Endnu en indsigelse er, at alle skal honoreres ligeligt. 

Ninna har fået klapsalven for at påtage sig at være gave-indkøber. Og en særskilt tak fra forkvin-

den. 

9. Eventuelt  

Sarah appellerer til alle menige medlemmer om at give en time eller to her og der til bestyrelsen 

med alt muligt praktisk et c.  

Andreas tager en pause som BU-repræsentant. De gode forældre, herunder Linda, giver en hånd. 

En tager et udvalg, en anden tager med på weekenden, en tredje er kontakt til bestyrelsen og BU, 

men det er for en måned ad gangen. Der var stor ros til Andreas for hans indsats. Anette er glad 

for, at forældrene har taget handsken op efter Andreas. Vi skal huske at gøre den reklame, vi kan 

for det yngste børnehold, for musikskolen, rytmik et c. står på dem for at få medlemmer. Vi kunne 

godt få en andel af Herlevs børn, hvis vi også er ude med riven.  

Sommerferieaktiviteter: Vi byder ind i uge 28, siger Sonja. Og vi kan bruge også selv to timer el-

ler en formiddag en af den uges dage.  

Vi stiller også op til Herlevs festuge, og der kan vi også bruge al hjælp, der kan afses tid til. 


