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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling,  

Herlev Medborgerhus, salen, Herlevgårdsvej 18-20, tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19.30 

 

Formanden bød velkommen, og konstaterede at da generalforsamlingen afholdes i maj, afholdes den i 

henhold til vedtægterne. 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Tom Kristensen, der blev valgt ved akklamation og modtog valget. 

Tom konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.  

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår Turid Preuss, der blev valgt ved akklamation og modtog valget. 

3. Formandens beretning (se bilag) 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 

4. Beretninger i øvrigt (se bilag) 
a. Børne- og ungdomsarbejdet  

 

b. Regionsarbejdet  

 

c. Landsarbejdet  

 

d. Øvrige udvalg og lav. 

 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslår: 

a. Voksne, aftenhold: uændret kr. 980 plus landsforeningskontingent (FD). 

b. Unge 14-17 år: uændret kr. 490 plus FD = halv pris af voksne 

c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: uændret kr. 245 plus FD = kvart pris af voksne 

d. Støttemedlemmer: uændret kr. 100,- plus FD 

e. Børnehold  

 Første barn: uændret kr. 480 plus FD 

 Hver efterfølgende søskende/barn med adressefællesskab: uændret kr. 240 plus FD 

f. Baldansere: uændret 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 

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.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen 

De foreslåede kontingenter blev godkendt af generalforsamlingen under et. 

 

Kommentarer til Regnskabet: 

Regnskabet udviser et uventet overskud da vi har modtaget kommunalt tilskud i oktober, 

november og december på trods af manglende aktiviteter.  

Der blev spurgt om der er nogle medlemmer der har bedt om at få refunderet kontingent – det er 

ikke tilfældet. 
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Der er afsat midler til modregning af corona-kompensation i næste sæson. 

 

Kommentarer til budgettet 

Der er budgetteret med at der oprettes de hold der plejer at være, med en deltagergrad der gør at 

holdene kan køre, og at der opnås sædvanlig støtte fra kommunen. 

Der er budgetteret med salg af julekalendre, men det vides ikke om det er noget Dans Danmark 

vil fortsætte efter sammenlægning af landsforbundene for de forskellige danse organisationer (se 

beretning for landsarbejdet) 

Der er budgetteret med at kontingent til det nye landsforbund er uændret ift kontingent for 

Folkedans Danmark, hvor foreningen betaler kontingentet for æresmedlemmerne. 

Derudover sædvanlige arrangementer og aktiviteter med dertil hørende indtægter og udgifter. 

Budgettet er lagt med et minimalt overskud på godt 700 kr. 

 

 

6. Valg  
a. Formanden. Morten Petersen er ikke på valg.  

b. Kassereren. Sonja G. Nielsen modtager genvalg.  

Sonja blev genvalgt 

c. Et bestyrelsesmedlem: Andreas Lorenzen er ikke på valg. 

d. To bestyrelsesmedlemmer. Mette Andersen modtager genvalg, Niels Teglbjærg genopstiller ikke. 

Mette Andersen blev genvalgt 

Generalforsamlingen vedtog at den anden plads er vakant indtil videre, i håb om at den kan besættes 

ved sæsonstart når der er flere medlemmer til sted 

e. En bestyrelsessuppleant. Sarah Bundgaard modtager genvalg. 

Sarah blev genvalgt 

f. En revisor. Lena Martens er ikke på valg.  

g. En revisor. Helle Lorenzen modtager genvalg. 

Kassereren fremlagde dokumentation for at Helle er modtagelig for genvalg – Helle blev genvalgt 

h. En revisorsuppleant. Nina Bodin modtager genvalg. 

Kassereren fremlagde dokumentation for at Nina er modtagelig for genvalg – Nina blev genvalgt 

 

7. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 

8. Eventuelt 

Formanden oplyste at foreningen deltager i Herlev Festuge 4. september, og fortalte derefter at 

landsforeningen planlægger et arrangement ugen inden (”skal vi danse sammen”), og spurgte om 

der var tilslutning til også at deltage i landsforeningens arrangement d 28. august. Forslaget 

ligger på ½ time om formiddagen med dans ude i byen, og at der eventuelt suppleres med lokale 

arrangementer hvis det passer. Regionen støtter formiddagsarrangementet med 1000 kr pr 

forening der deltager. (se også maj-udgaven af trin og toner, s.7.  

Bestyrelsen tog imod input – og vil overveje hvad vi gør.  

Det blev fremhævet at uanset hvad der besluttes, at medlemmerne bakker op, da stor deltagelse 

er nødvendig hvis det skal have nogen effekt at deltage. 
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Flidspræmier uddeltes til årets jubilarer.  

Nogle flidspræmier blev fremlagt, og vil blive omdelt ved senere lejlighed. 

Nogle flidspræmier blev fremlagt, og sendt med familiemedlemmer hjem. 

Sarah fik en flidspræmie for 5 års medlemskab. 

Niels og Marie-Ange fik en flidspræmie for 5 års medlemskab, Niels fik derudover en blomst 

som tak for arbejdet i bestyrelsen 

 

Derefter takkede Tom for god ro og orden under generalforsamlingen, og gav ordet til 

formanden for de afsluttende bemærkninger. 

Morten takkede derefter også for god ro og orden, og takkede for fremmøde og aktiv deltagelse. 

Særlig tak til dirigent og referent. 

 

Dermed sluttede generalforsamlingen 

 

 

Tom Kristensen  Turid Preuss 

Dirigent  Referent 
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Bilag – Beretninger 

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. 
 
 
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, 
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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. 

 

Beretning 2021 - 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 be-

slutninger, godkender regnskab og foretager valg til landsstyrelsen. Årsmødet i 2020 blev først afholdt 

i september 2020, og årsmødet 2021 er planlagt til 26. juni.  

På årsmødet 2020 oplevede vi den sjældne situation, at vi måtte have kampvalg til de ellers mange 

ledige pladser. Dermed blev styrelsen fuldt besat med handlekraftige og entusiastiske medlemmer. 

Som alle andre har også landsforeningen måttet aflyse de planlagte arrangementer, ligesom det 

nordiske stævne i Finland sommeren 2021 er aflyst. Man har dog planlagt et midsommertræf 18.-20. 

juni 2021 i Karise, tilmeldingen åbnede 1. marts.  

Kurser har til en vis grad været erstattet af webinarer, hvor man har kunnet debattere og/eller blive 

klogere. 

Et af landsforeningens helt store aktuelle emner er den kommende sammenlægning af alle danse-

organisationer under DIF. Hidtil har sportsdanserne været DIF-medlemmer, mens de øvrige har været 

associerede medlemmer, men fra efteråret 2021 samles alle i forbundet Dans Danmark, som bl.a. har 

til formål at fremme al foreningsdans i Danmark, sikre udvikling og organisering af såvel eksisterende 

som nye dansearter, styrke dansens og dansesportens image og synlighed i befolkningen, fremme 

socialt samvær gennem dans, fastholde arbejdet med dansens traditioner samt varetage dansesportens 

interesser såvel nationalt som internationalt. Der vil blive orienteret mere om den kommende struktur i 

Trin & Toner samt på regionernes årsmøder sidst i maj 2021. 

Trin & Toner udsendes elektronisk til alle medlemmer, der har oplyst korrekt mailadresse. Her kan I 

alle holde jer orienteret om alt, hvad der rører sig i folkedanserkredse. 

Sonja 
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Beretning 2021 - Regionsarbejdet 

Coronapandemien har fået stort set alt regionsarbejde til at ligge stille, dog afholdt regionen i august 

2020 et møde, hvor bestyrelser og instruktører kunne høre om diverse restriktioner samt udveksle ideer 

til, hvordan dans kunne gennemføres på sikker vis. 

Årsmødet med valg, som sædvanligvis ligger i januar, blev først udskudt til marts, men er nu planlagt 

til 30. maj 2021 i Rødovre. På dette møde vil en repræsentant for landsstyrelsen orientere om det ny 

forbund Dans Danmark, derudover beretninger fra diverse udvalg, fremlæggelse af regnskab og 

arbejdsplan samt valg. 

Regionen forventer at kunne gennemføre Folkedansens Dag i august 2021 samt Kulturnatten den 15. 

oktober 2021. 

Sonja 

 

Beretning, B&U arbejdet 

 

Børne- og Juniorholdene plejer at være dejlige søndage til folkedans med kyndig vejledning, levende 

musik og lidt sang/rytmik og weekender med Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne og SMUTTEN. 

Som så mange andre børn og unge, så har deltagerne på Børne- og Juniorholdene normalt en 

udadvendt skolehverdag. For at begrænse COVID-19-smittericikoen valgte deltagerne at udskyde 

sæsonstarten i sensommeren 2020. 

Det er nu dansesæsonstarten i sensommeren 2021, som vi håber på og ser frem til vil lykkedes, med 

Sjællandske Børne- og Ungdomsstævne allerede d. 24. – 26. september og SMUTTEN 6. – 7. 

november i 2021. 

 

Kontaktperson for Børne- og Juniorholdene, Linda K 

 

Beretning, Internationalt Lav 

Der er udsendt til og modtaget julehilsner fra vores venskabsforeninger. På grund af coronasituationen blev 

julehilsnerne i år delt i foreningens facebook gruppe – det vil vi nok også gøre fremover, udover at hænge dem 

op til danseaftnerne – så de når ud til flere af medlemmerne. 

Turid og Morten Preuss 

 

Pr-lavets beretning for 2020-21 
I den forløbne sæson har coronapandemien betydet, at pr-aktiviteten har været holdt på et minimum, 

da vi på grund af restriktionerne ikke måtte forsamles. 

Foreningens hjemmeside www.herlevfolkedans.dk er blevet vedligeholdt og forsøgt holdt ajour, 

ligesom facebookgruppen på https://www.facebook.com/groups/Herlev.Folkedanserforening og vores 

nyhedsbreve har været brugt til at kommunikere med medlemmerne. 
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I sommerferien 2020 tilbød vi igen et forløb med gamle danse og traditioner til skolesøgende børn i 

Herlev. Pandemien betød, at mange holdt ferie hjemme, så vi havde fuldt hus. Takket være vores 

fantastiske hjælpere lykkedes det at gennemføre på trods af benspænd som afstand, afspritning og 

ekstra remedier for at undgå smittespredning. Stor tak til især Lena, Tom, Senta, Silje og Helle som 

alle mødte op stort set hver dag, men også alle andre hjælpere, som kom med friske kræfter og 

inspiration. Foreningen fik en indtægt, der medvirker til at holde vores børnehold i gang..  

I efteråret 2020 søgte vi knap 25.000 kr. fra DIF's og DGI's foreningspulje med henblik på at 

producere og vise en 12 sekunder kort biografreklame i BIG Bio Herlev tre måneder i sommeren 2021. 

Reklamen er netop færdigproduceret og vil blive vist 16. juli til 15. oktober. Vi er meget spændte på, 

om vi får flere medlemmer ved dette initiativ. Reklamen er vores og kan derfor også vises på sociale 

medier og andre steder, hvor det passer ind. Tak til alle, der har givet os lov til at bruge 

billedmateriale, og til Skævingekvartetten for at stille underlægsmusik til rådighed. 

Med hensyn til rekruttering til børne- og juniorhold har vi igen i år tilmeldt os sommerferieaktivi-

teterne, Herlev Festuge og Skumring for børn, så vi bliver synlige som et tilbud. Desuden brygger vi 

på et koncept, hvor vi vil forsøge at skabe et samarbejde med indskolingen på i første omgang en af de 

lokale skoler. Vi overvejer også at skabe flere pop up-aktiviteter, men har endnu ikke noget konkret. 

Baldanseholdet trænger til revitalisering, så vi har søgt kommunens udviklingspulje. Hvis vi får 

tilsagn, vil vi samarbejde med de lokale kollegier og gymnasiet om to-tre baller i efteråret 2021, så vi 

kan vise de lokale unge, at baldans er andet og mere end les lanciers, og forhåbentlig rekruttere flere 

medlemmer til holdet. 

Med hensyn til vores daghold for voksne håber vi, at vi kan bruge biografreklamen som løftestang til 

at synliggøre holdet, så vi kommer i gang igen fra efteråret. 

Kort sagt har vi brugt den stille sæson til at tænke tanker og se lidt ud i fremtiden, men flere input og 

ideer er meget velkomne. Hvis nogen har lyst til at være med i lavet, skal I være hjerteligt velkomne. 

Sonja 
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