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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling, som fandt sted 

Herlev Byskole - afd. Elv, gymnastiksalen Ederlandsvej 23 

mandag den 7. september 2020 kl. 20.00 

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. 

 

1. Valg af dirigent 

Kim Kristensen foreslået af bestyrelsen og valgt ved akklamation.  

Kim konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med indkaldelse dateret 23. august.  

Det noteres at beretningerne dækker sæsonen 2019/2020, dvs. frem til det oprindelige 

generalforsamlingstidspunkt i maj 2020.  

Den nærværende generalforsamling er en udskydelsen af den oprindeligt indkaldte som følge af 

Covid-19 restriktionerne. 

 

2. Valg af referent 

Turid Preuss foreslået af bestyrelsen og valgt ved akklamation 

 

3. Formandens beretning  

Formandens beretning blev udsendt i forbindelse med den oprindelige indkaldelse i foråret, og 

igen i forbindelse med den seneste indkaldelse. Der var ingen kommentarer til beretningen. 

 

(Beretningen er indsat efter selve referatet) 

4. Beretninger i øvrigt  

(De udsendte beretninger er indsat efter selve referatet) 
a. Børne- og ungdomsarbejdet  

Udsendt på forhånd. Vi ser frem til børnestævne i 2023, idet de arrangementer der skulle have været 

i 2020 er blevet udskudt, dels til 2021 og nogle indtil 2023. Smutten forventes at starte op igen i 

løbet af vinteren, men er pt. Blevet aflyst i oktober måned. 

 

b. Regionsarbejdet  

Udsendt på forhånd 

Vi deltog i kulturnatten 2019, og havde regnet med at skulle deltage igen i 2020, men kulturnatten er 

aflyst i år. 

Dragtudvalget i regionen mangler medlemmer. 

 

c. Landsarbejdet  

Udsendt på forhånd 

Der afholdes mange arrangementer i lands-regi, desværre må nogle aflyses pga manglende 

deltagelse.  

Styrelsen var nede på 3 medlemmer på tidspunktet for det oprindelige årsmøde. I forbindelse med 

det udsatte årsmøde er der nogle medlemmer som er stillet op til de ubesatte poster, så styrelsen 

forventes at blive fuldtallig igen. 
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Sekretariatet har fået ansat Anita, som bl.a. kan hjælpe med PR arbejdet. I den forbindelse har Herlev 

Folkedanserforening fået lavet foldere, der kan uddeles af foreningens medlemmer hvor det er 

relevant. Folderne udleveres af Sekretæren. 

Det forventes at hele DF vil blive nedlagt / lagt ind under DIF med en fælles bestyrelse og sekretariat 

for de samlede danseorganisationer – med underudvalg for de forskellige danseorganisationer. Den 

endelige konstruktion er ikke besluttet, men formålet skulle gerne være at der kan opnås flere midler. 

Forhåbentlig vil konstruktionen blive så der er sikret repræsentation fra Folkedanserne. 

 

d. Øvrige udvalg og lav. 

PR-lav: Udsendt på forhånd 

Arrangementer i år der kunne give anledning til reklamefremstød har været udelukket på grund af 

covid-19. Der håbes dog at vi vil kunne arbejde med især rekruttering af børn i denne sæson. 

På grund af Covid-19 var der til gengæld stor tilslutning til sommerarrangementet i 2020. 

 

Dragt-lav: 

Der har ikke været megen aktivitet i år, men forventer at tage katalogiseringen op igen i den 

kommende sæson. 

Vi bliver af og til kontaktet af folk der gerne vil donere dragter, og det siger vi af og til ja tak til hvis 

det er pæne dragter. Vi har bl.a. modtaget et par pæne herre-dragter i ikke for stor størrelse. 

 

Internationalt-lav: 

Vi var på besøg hos vores svenske venner i Lund til midsommer 2019, og de nåede også at besøge os 

til forårsfesten i 2020. 

Vores åbne invitation til Halle i forbindelse med 1. maj var aflyst i 2020. 

Vores venner i Halle og Salzburg har vi været på julekort med. 

Der har ikke været respons fra Wales, og julekortet til Berlin kom retur. 

 

5. Dans i en covid 19-sæson. Hvordan gør vi det? 

Sonja informerede om retningslinjerne: 

Retningslinjer fra landsforeningen er blevet udsendt. De er baseret på retningslinjer fra DIF og 

myndighederne, og tilrettet til folkedanseforhold. De er blevet ændret lidt i sidste uge, med 

uddybning efter input fra medlemmerne, og vil blive sendt ud igen efter generalforsamlingen.  

Man skal vaske/spritte hænder når man kommer, før og efter pause og når man går. 

Man skal holde afstand – vi har fået et større lokale 

Man danser med samme partner hele aftenen, så vidt muligt dem man kommer sammen med. Vi 

skal finde ud af hvordan man løser det for dem der kommer alene.  

Der skal forsøges at danse så få ”ansigt-til ansigt” danse, kvadriller skal være i de samme 

grupper, og så vidt muligt familiegrupper, og med nogle tilretninger. 

Der skal luftes grundigt ud. 

Hvis man har symptomer skal man blive hjemme – der opfordres til at bruge Smitte Appen, og 

undlade at komme til dans hvis man får besked om at man har været i nærheden af nogen der er 

testet positiv – indtil man selv er blevet testet og har fået svar. 

 

Hvis man har behov for det kan man tage mundbind på. Hvis man danser i par der ikke bor 

sammen, bør man være enige om hvorvidt man bruger mundbind eller ej. 
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Der vil blive ført protokol over hvem der deltager hver gang, så der kan informeres i tilfælde af 

smitte. 

 

Annette gav en orientering vedr. dansen: 

Man kan danse pardanse med den/dem man bor sammen med, og god afstand mellem parrene. 

Hvis man danser kreds- og kvadrilledanse skal der være 2 meters afstand mellem parrene; 

afstanden kan for eksempel holdes med stokke. 

Kæde – hvor man giver hånd – må ikke danses, men skal afløses af noget andet. Annette kom 

med nogle eksempler til hvordan det kan gøres. 

 

Det vil være godt at vide hvor mange der regner med at komme til dans i sæsonen aht. 

planlægning. Det vil også være godt hvis der meldes til/fra inden hver danseaften.  

Hvis man har mistanke om at man er blevet syg skal man melde tilbage til foreningen så resten 

kan få besked om risiko. 

Annette foreslår ekstra afspritnings- og udluftningspauser midt i første og anden ”halvleg”. 

 

På baldanseholdet vil sæsonens fokus formentlig blive en rækkedans, med opstilling parvis på 

række, så der leves op til retningslinjerne. 

 

Føler fra bestyrelsen: Hvordan har medlemmerne det med dans i denne sæson? 

Er det noget man vil være med til, er det noget man synes er en god ide, men man vil ikke selv 

deltage? andet? 

Pause i generalforsamlingen, hvor man hver især får mulighed for at give Annette besked om 

deltagelse eller ej og eventuelle bekymringer.  

Baseret på tilbagemeldingerne på generalforsamlingen, ser det ud til at vi i hvert fald kan starte 

mandagsholdet. Derudover tager vi det hen ad vejen og ser hvordan det går, også i forhold til 

behov for masker mv. 

 

6. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.  

Gennemgang af det udsendte regnskab med noter.  

Ingen spørgsmål til regnskabet som sådan. Det blev klarlagt at der er indhentet mail-godkendelse 

fra revisorerne, og de egentlige underskrifter vil blive indhentet når covid-19 situationen gør det 

muligt. 

Kontingentændringerne, som foreslået nedenfor, er baseret på en vurdering af dels timebetaling 

for det enkelte hold, mulighed for ungdomsrabat på alle hold, tidligere og kommende 

lønstigninger til leder og musik (der aflønnes iht. aftenskoletaksten). 

Regnskab og kontingentfastsættelse godkendt ved akklamation. 

Bestyrelsen foreslår.  

a. Voksne, aftenhold: ændres fra kr. 905 til kr. 980 plus landsforeningskontingent (FD) 

b. Unge 14-17 år: ændres fra kr. 710,- til kr. 490 plus FD, p.t. 40 kr. = halv pris af voksne 

c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: ændres fra kr. 222 til kr. 245 plus FD = kvart pris af voksne 
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d. Støttemedlemmer: uændret kr. 100,- plus FD 

e. Børnehold  

 Første barn: ændres fra kr. 460 til kr. 480 plus FD 

 Hver efterfølgende søskende/barn med adressefællesskab: ændres fra kr. 210 til kr. 240 plus FD 

f. Baldansere: ændres fra kr. 390 til kr. 450 plus FD. Unge halv pris, studerende kvart pris 

g. Voksne, eftermiddagshold, pr. modul: uændret kr. 490 plus FD. Unge halv pris, stud. kvart pris 

Pensionister og efterlønnere kan som regel opnå cirka 30 % rabat på kontingentet. 

FD er p.t. 180 kr. for medlemmer på 18 år og derover, 40 kr. for 0-17-årige. FD betales kun for et hold.  

7. Valg  
a. Formanden. Kirsten V. Nielsen ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsesmedlem Morten Petersen stillede op og blev valgt med akklamation 

b. Kassereren. Sonja G. Nielsen er ikke på valg.  

c. Et bestyrelsesmedlem, p.t. vakant 

Andreas Lorenzen stillede op fra gulvet og blev valgt ved akklamation 

d. To bestyrelsesmedlemmer. Morten Petersen og Niels Teglbjærg er ikke på valg. 

Da Morten blev valgt som formand, mangler der nu et bestyrelsesmedlem (vælges for 1 år) 

Mette Andersen stillede op fra gulvet og blev valgt ved akklamation 

e. En bestyrelsessuppleant. P.t. vakant. 

Sara Bundgaard stillede op fra gulvet og blev valgt ved akklamation 

f. En revisor. Lena Martens modtager genvalg.  

Lena deltager ikke på generalforsamlingen pga covid-19 smitteopsporing, men har over for 

bestyrelsen bekræftet sit kandidatur. Lena blev valgt ved akklamation 

g. En revisor. Helle Lorenzen er ikke på valg. 

h. En revisorsuppleant. Nina Bodin modtager genvalg. 

Nina blev genvalgt ved akklamation 

8. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

9. Eventuelt 

Hvordan kan man til- og afmelde til danseaftnerne? 

Det vil bestyrelsen og Annette finde ud af inden på mandag og melde det ud på mail inden. 

 

Dragter kan lånes hjem efter aftale med bestyrelsen og dragtudvalget – også gerne for længere 

perioder, da der mangler plads i foreningens skabe. 

 

Foldere til uddeling blev lagt frem. 

 

Ordstyreren gav ordet til formanden for de afsluttende bemærkninger. Morten takkede for en god 

og rolig generalforsamling, med et – situationen taget i betragtning – stort fremmøde. Morten 

takkede også for de der har meldt sig til at gøre et stykke arbejde for foreningen, ordstyrer og 

referent for aftenens indsats og bestyrelsen for godt samarbejde. Endelig en tak til Kirsten for 

hendes indsats i bestyrelsen. 

 

 

Turid Preuss, Referent Kim Kristensen, Dirigent 
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Beretninger (udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen) 

 

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 8 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. 
 
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, 
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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 
 
 
 

Beretning 2020 - landsarbejdet 

Som medlemmer i Herlev Folkedanserforening er vi alle medlemmer af Folkedans Danmark (FD), 

som tager sig af fx overordnet politik og strategi, afholder stævner, kurser og seminarer, uddanner 

danseinstruktører, står bag skrabejulekalenderne, udgiver medlemsbladet Trin & Toner og meget 

andet. 

Hvert år afholdes et årsmøde, hvor delegerede fra hele landet samles og drøfter overordnede 

beslutninger, godkender regnskab og foretager valg til landsstyrelsen. Årsmødet i 2020 er dog blevet 

aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Indtil videre er det udskudt til 6. juni, men det afhænger af 

politikernes udmeldinger i maj måned. 

I efteråret 2019 afholdt FD frivilligseminar, hvor deltagerne fik fremlagt resultaterne af en meget 

omfattende medlemsundersøgelse. Efterfølgende diskuterede grupper forskellige problemstillinger fra 

undersøgelsen og overvejede løsninger. I foråret 2020 tog nogle ad hoc-grupper fat i nogle af disse 

løsningsforslag og bearbejdede dem yderligere, så landsstyrelsen havde noget at forholde sig til og 

arbejde ud fra. 
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I januar 2020 lykkedes det endelig at finde en værtsby til årets landsstævne: Horsens. Et hurtigt-

arbejdende udvalg fik detaljerne på plads - hvorpå stævner, kurser og alle andre aktiviteter blev aflyst 

på grund af forsamlingsforbuddet. Forhåbentlig er det ikke udelukkende skønne spildte kræfter, da 

man forventer at kunne genbruge meget i 2021.  

Sidste år fik landsstyrelsen vedtaget, at vi skulle have et landshold, men af økonomiske årsager har 

man måttet nedlægge det igen. I det hele taget er økonomien generelt stram, men jeg har endnu ikke 

set et årsregnskab. 

I 2019 blev landsstyrelsen beskåret til at være en formand og seks styrelsesmedlemmer, så man 

nemmere kunne besætte alle pladser. Desværre står man lige nu i den situation, at tre af disse syv 

medlemmer enten er gået eller vil gå i utide, mens et fjerde medlem ikke genopstiller. Ergo skal der 

findes fire kandidater til det spændende arbejde i styrelsen. 

I skrivende stund ved jeg ikke ret meget andet end det, som I alle har kunnet læse i Trin & Toner, som 

sendes elektronisk på mail til alle medlemmer. Her kan I holde jer orienteret om større og mindre 

arrangementer samt læse interessante artikler.  

 

 

Sonja 
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Tillæg til beretning om landsarbejdet 

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 medlemmer. 

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 forventes de nuværende landsforeninger 

at blive nedlagt. Den fælles organisation skulle gerne gøre os alle stærkere. 

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 strategimidlerne fra DIF. Læs mere om 

landsholdet på folkedans.dk. 

De seneste år har det ikke været muligt at finde tilstrækkeligt med kandidater til landsstyrelsen, 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 fondsstøtte og fungere som konsulent for 

medlemsforeningerne. Styrelsens forslag blev vedtaget.  

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

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 medarbejder. 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 posterne 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 bladet ned. 

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

sæt kryds i kalenderen nu. 
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Beretning 2019-20 - Regionsarbejdet 

Sonja deltog og var vært for Region Hovedstadens årsmøde 26. januar 2020, hvor 13 foreninger lod sig 

repræsentere af 24 deltagere. 

Der blev lagt datoer på arrangementer samt godkendt regnskab og budget for 2020.  

Regionen har afviklet dansedag på Frilandsmuseet, men tilslutningen er ikke prangende. Dansen i 

Tivoli blev aflyst i 2019, og bliver det formentlig også i 2020 på grund af forsamlingsforbuddet. 

I oktober 2019 deltog regionen for første gang i Kulturnat København, hvor en lokalforening skaffede 

penge fra foreningspuljen. Det øsregnede under hele arrrangementet, men der kom alligevel 165 glade 

mennesker, hvoraf mange ikke havde danset før. Arrangørerne gjorde sig erfaringer og prøver igen i 

oktober 2020. 

Til en foreningskonference mødte kun to foreninger op, man håber på større tilslutning i efteråret 

2020. 

Nordea har støttet købet af et stort musikanlæg, som udlånes for 1.000 kr. pr gang. 

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

B&U- og PR-udvalgene har personsammenfald og har derfor slået sig sammen. En planlagt 

børnelegestue kunne ikke gennemføres på grund af for få tilmeldte. Der tænkes over, hvordan man kan 

få folkedansen ind i skolerne. 

Danseudvalget måtte aflyse regionsmesterskaberne i 2019, da der ikke var tilmeldte, men 12-14 par 

deltog i november 2019 i gennemgang af dansene. Fem kvadriller dansede opvisning ved landsstævnet 

i 2019. Udvalget var også engageret i Kulturnat København. Derudover har man planlagt/afholdt nogle 

dansekurser samt en regionslegestue med spillemandstræf. 

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

seniorlegestue i Hørsholm måtte aflyses pga. for få tilmeldte. 

Sonja 

Beretning om børne- og ungdomsarbejdet for sæsonen 2019-2020 

Herlev Folkedanserforening har fornøjelsen af to aktive og danseglade børne- og juniordansehold. 

Denne sæson har tilbudt 11 dansegange for holdene om søndagen, hvoraf de sidste to gange i foråret 

blev aflyst grundet COVID-19 - ligesom der er sket aflysninger eller udskydelser af andre ture i løbet 

af foråret og sommeren. 

I år har vi fået en ny danser på børneholdet for de fem- til ti-årige. Det er skønt med nye medlemmer.  

Der har været fast ti børn fordelt på de to hold med deres deltagende forældre, ældre søskende og 

bedsteforældre. Grundet COVID-19 blev sæsonen desværre ikke afsluttet med opvisning, som 

danserne ellers var i fuld gang med at øve til - som altid under kyndig vejledning af Annette Thomsen, 

til skøn og levende "forfra"-musik af Jørgen Hanskov.   
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Efter sidste års sæsonafslutning deltog børne- og juniordanserne i maj 2019 i Det Sjællandske Børne- 

& Ungdomsstævne hos Ølstykke Folkedanserforening, med stor og flot opvisning i Jyllinge Centret - 

som samtidig holdt fødselsdag, og vi blev en del af dagen med et festligt indslag.  

I denne sæson har juniorholdet igen deltaget to gange i SMUTTEN-samarbejdets ture, hvor 

Midtlollandske Folkedansere var værter i oktober 2019 i Holeby og Tølløse Liegstouw forening var 

værter i januar 2020 nær Slagelse.  

På SMUTTEN-turen i januar var også børneholdets medlemmer med. Børne- og juniorholdene deltog 

hermed med stort fremmøde.  

Begge ture var en fornøjelse at være med på. Tak til Tommy som var hjælper og chauffør på turen til 

Lolland og tak til Senta og hendes to hjælpere, Lena og Katrine, som ligeledes også var chauffører på 

turen til Slagelse. Med jeres gode hjælp kunne børne- og juniordanserne deltage i turene. 

Planen var, at børne- og juniordanserne skulle have været til Det Sjællandske Børnestævne på Amager 

i maj 2020, med opvisning i Kastrup Lufthavn - igen med Senta ved roret.  

Efter sæsonafslutningen 2019/2020 var det desuden planen, at deltagere fra børne- og juniorholdene - 

med Senta i spidsen - tog til Barnlek 2020 i Sverige, for at mødes med mange andre børn og unge fra 

alle de nordiske lande. Herlev Folkedanserforenings børne- og juniorfolkedanseres deltagelse skulle 

have være t med som en del af SMUTTEN-samarbejdet, som juniorerne har deltaget i de sidste fire år.  

Lige nu ser vi frem til Barnlek 2023 i Mölnlycke i Sverige.  

I slutningen af oktober 2020 er vi klar til SMUTTEN igen. Vi får se hvad der praktisk kan lade sig 

gøre, når tiden nærmer sig. 

Nu ser vi frem til sæsonen 2020/2021 og håber, at vi også når alt det, vi ikke nåede her i foråret 2020. 

Herlev Folkedanserforening B & U, v/ turleder Senta og kontaktperson Linda 

 

 

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. 
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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 ungdomskonsulent. 

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. 

 

Sonja 

 


