
Pr-lavets beretning for 2019-20 
Pr-lavet har opdateret diverse pr-materiale, udsendt pressemeddelelser og reklameret på diverse 

elektroniske platforme for såvel sæsonstarter som fester. 

Foreningens hjemmeside bliver vedligeholdt og forsøgt holdt ajour. Vi har i den forløbne sæson 

udvidet med en side med tilbud om opvisninger, mens en planlagt side om dragtudlejning stadig 

ligger og venter på bedre tid. 

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

og i 2019 lykkedes det at samle nok tilmeldinger til at gennemføre. Vi havde en forrygende uge 

med en lille flok glade unger, der gennemlevede årets store begivenheder fra fastelavn til jul. Der 

var dans, kreative nørklerier og fysiske aktiviteter i hele ugen, og selv en dag uden vandforsyning 

blev klaret. Stor tak til alle, der hjalp med at gennemføre, især en stor tak til Lena, som mødte op 

hver eneste dag fra morgen til eftermiddag, Helle som alle formiddage kom og sprudlede af 

kreativitet og Andreas, som havde ungerne i sin hule hånd med sylterier på høstdagen. Desværre 

blev ingen af børnene medlemmer, men de har fået et positivt indtryk, og foreningen fik en 

indtægt.  

I foråret 2019 fik vi bevilget 16.500 kr. fra DIF's og DGI's foreningspulje, så vi kunne indrykke 

annoncer på forsiden af Herlev Bladet fra maj 2019 og frem til sæsonstart i september og oktober. 

Det er vores indtryk, at mange har set annoncerne, og et par enkelte medlemmer er det også 

blevet til. 

Vi drømmer stadig om en biografreklame i BIG Bio, og en skitse er udarbejdet. Tanken var at 

søge foreningspuljen om støtte, men da biograferne er lukket pga. smitterisiko, sker der ikke mere 

ved denne sag i år. 

Børneholdene mangler i høj grad medlemmer, så vi forsøger at nedsætte en arbejdsgruppe, der 

skal komme med tanker om, hvordan vi kommer i kontakt med nye medlemskandidater. Det er 

tanken at samarbejde med kommunens fritidskonsulent og regionens børne- og ungdomskon-

sulent. 

Vi tænker også tanker om, hvordan vi kan skaffe flere medlemmer generelt, og specifikt til vores 

relativt nye eftermiddagshold og baldanseholdet, som begge er sårbare over for afbud.  

Input og ideer er meget velkomne, og hvis nogen ligefrem vil være med i lavet, skal I være 

hjerteligt velkomne. 
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