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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Formandens beretning for året 2019-20 

Bestyrelsen for året 2019-20 blev valgt og konstitueret som følger: Kirsten som formand, Morten P. 

næstformand, Sonja kasserer og Niels blev sekretær. 

Linda har som bestyrelsens kontaktperson til B&U deltaget meget aktivt på alle bestyrelsesmøder, 

ligesom Anette har deltaget med gode kompetente input - hvilket bestyrelsen har sat meget stor pris 

på. Stor tak til begge. 

Bestyrelsen har i løbet af året afholdt otte møder, således at den daglige undervisning samt fester har 

kunnet blive planlagt og arrangeret, ligesom vi har forsøgt at komme bredere ud i specielt 

lokalsamfundet, for at tiltrække nye dansere, og ikke mindst i de sidste måneder har der været behov 

for kontakt bestyrelsesmedlemmerne imellem omkring den påvirkning coronaepidemien har haft og vil 

have for vor dans. Sæsonens sidste møder blev således også, som så meget andet præget af 

coronavirussen, afholdt med afstand – som skrivemøder og over skype. 

 

Vor daglige undervisning, som jo er vor primære aktivitet, er foregået på traditionel vis – lige til 

coronaen satte en meget brat stopper for denne fra og med 11.marts, hvilket naturligvis var en virkelig  

ærgerlig afslutning. 

Men ellers var sæsonen præget af godt humør. På mandagsholdet har vi generelt været nok dansere 

til at danne 2,5 kvadrille, og ca. hver anden søndag har vore 2 børnehold for henholdsvis mindre og 

større børn danset, ligesom baldanseholdet har været godt i gang. Vi har fortsat vort 

eftermiddagshold om onsdagen, i denne sæson både et efterårshold og et forårshold hver med 8 

planlagte dansegange, og her har vi kunnet glæde os over en stigende tilslutning. 

 

Vore traditionelle fester; efterårslegestue 21/9, julefest 21/12 - med et væld af fine gevinster fra 

diverse donorer og med hyggelig forberedelsesaften 19/12 hvor der blev pakket godteposer, lavet 

juledekorationer og drukket gløgg, 22/2 forårslegestue med deltagelse af vore svenske venner, blev  

alle afholdt i den bedste stemning, og ved alle lejligheder havde vi igen den dejligste musik, kyndig 

instruktion, stor danseglæde og gode hjælpere, som er med til at gøre festerne mulige – tusind tak. 

Men desværre kunne vor afslutningslegestue med opvisning og generalprøve ikke afholdes, hvilket er 

virkelig trist, da det plejer at være en festlig aften og en god afslutning på årets sæson. 

 

I forhold til andre aktiviteter startede den ny-sammensatte bestyrelse i foråret 2019, med sammen at 

tage en enkelt aftens kursus for bestyrelser for foreninger – en god måde at starte vort fremtidige 

samarbejde på. 

Skt.Hans aften optrådte en stor gruppe af vore dansere ved Præstebro kirke og gjorde aftenen festlig 

for mange lokale Herlev borgere. 

 

Og i sommeren 2019 var der en flok ivrige danseglade børn, som havde tilmeldt sig vort tilbud om 

sommerferieaktivitet i uge 28 – stor tak til alle ihærdige hjælpere. Men desværre bar indsatsen ikke 

frugt i form af nye dansere på vore børnehold – bestyrelsen vil dog prøve igen i 2020, hvis det bliver 

muligt. 
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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

31/8 deltog vi i Herlev Festuge med dans med publikum og bod med gamle lege. Der var mange 

sjove og forskelligartede aktiviteter på gågaden og masser af glade mennesker, dejligt at tale med 

deltagere fra andre foreninger og hvem der ellers kommer forbi, så vi havde en hyggelig og aktiv dag. 

 

Sonja deltog, desværre som den eneste fra vor forening, i det altid inspirerende Topmøde for Frivillige 

i Herlev, hvor der blev præsenteret tests til bestyrelsen og ideer til at finde flere frivillige til diverse 

aktiviteter. 

 

Et par ivrige Herlev dansere – Sonja, samt Morten og Ninna repræsenterede vor forening ved 

Kulturnatten i København, hvor der var mange besøgende og stor danseglæde, på den ellers meget 

regnfulde aften. 

 

I januar deltog Sonja i årsmøde i FD Region Hovedstaden, der blev afholdt her i Herlev. 

 

Vi fortsætter et tættere samarbejde med naboforeningerne, så næste sæsons fester er nu koordineret 

datomæssigt på møde med naboerne – så håber vi bare det bliver muligt at afholde dem. 

 

Det var et fint år, med liv og godt gang i dansen på vore ugentlige danseaftener/eftermiddage, samt 

ved vore gode traditionelle fester – lige til at alle aktiviteter så brat måtte stoppes pga.virus. 

 

Med denne beretning vil jeg sige alle tak for denne gang, tak for samarbejdet til mine gode,  

arbejdsomme og initiativrige bestyrelseskolleger, tak til instruktør og spillemænd, stor tak til hjælpere 

ved alle aktiviteter, men ikke mindst tak for alle dansene sammen – det er så dejligt, muntert og 

hyggeligt et fællesskab vi har sammen   Håber virkelig det bliver muligt at fortsætte dette snarest 

muligt i den nye sæson. 

 

Pas godt på jer selv alle sammen. God sommer. Jeg glæder mig til vi ses igen. 

 

Formanden / Kirsten 


