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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

 

Formandens beretning, sæson 2020-2021 

 

Sidste års generalforsamling blev holdt meget senere på året end normalt, nemlig 7/9-2020. 

Dette skyldtes Covid 19 situationen, og netop Covid 19 havde en alt overskyggende 

indflydelse på hele sæsonen. Mere herom senere. 

 

Bestyrelsen har denne sæson bestået af: Formand Morten, næstformand Andreas, kasserer 

Sonja, sekretær Niels og bestyrelsesmedlem Mette. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder, 2 

med fysisk fremmøde og 4, hvor vi mødtes via Skype. Godt, at det kunne klares på den 

måde. Annette har deltaget i møderne, ligesom Linda K også har deltaget i de fleste møder 

som repræsentant for børneholdene. Lad mig i den anledning bringe en stor tak til Jer alle, 

for at deltage aktivt i møderne og bidrage aktivt med forslag og input. Det er dejligt at mærke, 

at foreningen stadig betyder meget for Jer. 

 

Rent dansemæssigt, er det desværre ikke blevet til så meget i den forgange sæson. 

Pandemien gjorde allerede i starten af sæson, at vi manglede mange aktive deltagere på 

holdene. Dette betød, at vi ikke kunne starte med hverken børnehold, baldansehold eller med 

torsdagsholdet. Da situationen ikke ændrede til det bedre med tiden, betød det også, at alle 

disse hold har ligget stille hele sæsonen. 

Mandagsholdet fik vi løbet i gang, men i en noget anden version, end den vi er vant til. 

Der blev sprittet af og luftet ud til den stor guldmedalje. Annette troppede op med handsker, 

visir og en stak af meget modificerede danse, hvor kæder og kryds var udskiftet med Corona 

venlige alternativer. Hun havde også tommestok med, så vi kunne holde styr på afstanden. 

Det var godt at kunne røre sig, men en del af glæden ved at danse forsvinder, når vi ikke må 

komme hinanden ved, som vi plejer. Da forsamlingsloftet blev sat ned til 10 personer, kunne 

der kun være én kvadrille samt leder og musiker. Det var ikke så sjovt og i november blev der 

lukket helt ned for al indendørs idræt, og så var det slut. Det blev til 7 gange dans. Som I nok 

har læst i nyhedsbrevet, så har bestyrelsen besluttet at refundere en stor del af kontingentet 

for dem, som har betalt aktivt kontingent for denne sæson. Der er lagt op til, at dette 

modregnes i næste sæsons betaling. 

 

De arrangementer, vi selv plejer at afholde i løbet af en sæson, er også blevet aflyst. 

Legestuer, juletræsfest og forårsfest kunne ikke afholdes og vores forsøg på at afvikle en 

alternativ julefest og en forårskoncert måtte også aflyses. 

 

Det har i det hele taget været et sløjt år for folkedans både lokalt, regional og på landsplan. 

Af de arrangementer vi som forening eller som enkelte dansere normalt deltager i, men som 

ikke kunne gennemføres, kan nævnes: Landsstævnet, Sjællandske børne- og ungestævne, 

Smutten, Herlev Festuge, Skumring for børn, Kulturnat og sikkert meget mere. 
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Det er dog ikke kun triste meddelelser og dårlige nyheder. 

En lille succeshistorie var, at vi midt i en periode med lave smittetal og godt vejr kunne 

gennemføre Herlev Kommunes sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn. Vores 

arrangement med dans og gamle lege var udsolgt, og forløb superfint. Stor tak til Sonja og 

hendes trup af trofaste hjælpere. 

 

Når vi i bestyrelsen ikke har haft så meget arbejde med at planlægge og afvikle 

arrangementer, har vi i stedet arbejdet hårdt på at gøre vores forening klar på fremtiden, 

udbrede kendskabet til foreningen og styrke vores position i lokalområdet. Der er drøftet 

tiltag, hvor der ikke kun er fokus på dans, og som kan tiltrække børn til foreningen. 

Der er søgt forskellige puljer til brug ved forskellige fremstød, og konkret har det udmøntet 

sig i, at vi har fået bevilget penge til en biografreklame, som vil blive vist i BIG Bio i 

sensommeren. Det er utroligt spændende, og vi håber selvfølgelig, at det vil give flere 

medlemmer eller i det mindste et bedre kendskab til vores forening. 

 

Det er i det hele taget med en stor portion optimisme, at vi ser frem mod den nye sæson. Der 

kommer (forhåbentlig) snart styr på pandemien, og vi kan glæde os til at danse sammen 

igen, sådan helt rigtig. Den ufrivillige pause har skabt en længsel og et behov for danse og 

hygge sig sammen, så jeg er sikker på, at det bliver med fornyet energi og lyst til fællesskab, 

at vi mødes igen til sæsonstart 2021-2022. 

 

God sommer, pas godt på Jer selv og hinanden. 

 

Formand, Morten Petersen. 


