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Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Formandens beretning, sæson 2021-2022 

Generalforsamlingen i 2021 blev på grund af covid-19 holdt i slutningen af maj, hvor vi havde fået lov 

til at låne Herlev Medborgerhus’ store sal, så der var plads til alle, selv om vi skulle holde afstand. 

Fremmødet var ikke det største, vi har set, og måske af den grund lykkedes det ikke at besætte den 

ledige bestyrelsespost.  

Bestyrelsen har derfor i den forløbne sæson bestået af formand Morten, næstformand Andreas, kasse-

rer Sonja samt sekretær Mette. Desuden har Linda varetaget kontakten til børne- og juniorhold og 

ligesom Annette deltaget i de fleste af de i alt syv bestyrelsesmøder. Sarah har været suppleant. Tak til 

alle for engagement og aktiv medvirken til foreningens drift og udvikling.  

Dansemæssigt blev den forgangne sæson bedre end den foregående, men helt undgå aflysninger kunne 

vi ikke. Alle hold kom planmæssigt i gang i efteråret, ovenikøbet med nye dansere, men hen over 

efteråret spredte smitten sig desværre igen. Derfor måtte vi indstille dansen midt i december. Efter 

nytår var en del af vores dansere stadig utrygge ved at mødes og danse, så juleferien kom til at vare 

helt til februar, men efter vinterferien var alle hold igen i sving, dog med varierende tilslutning. 

Det lykkedes os at afholde legestue 18. september 2021. Fremmødet var ikke prangende, men danse-

lysten var stor. Julestuen måtte aflyses, men forårsfesten 26. februar 2022 blev gennemført, dog med 

egen medbragt mad i stedet for fælles buffetbord og uden uddeling af flidspræmier. Forårsopvisningen 

kunne ikke gennemføres, da muligheden for at indøve den var begrænset, men vi afholdt en velbesøgt 

afslutningslegestue, hvor (jule)lotteri og uddeling af flidspræmier blev afviklet. 

Også i den forløbne sæson blev nogle større arrangementer aflyst, blandt andet Nordlek og, Sjælland-

ske Børne- og Ungestævne, men vi deltog i Herlev Festuge i september med dans og gamle lege, samt 

Skumring for børn og Kulturnat i oktober. Desuden var vi igen i juli 2021 med til Herlev Kommunes 

sommerferieaktiviteter for kommunens skolebørn. Vi havde et fint forløb, og det gav et tiltrængt til-

skud til driften af børneholdene. Tak til Sonja og hendes hold af tro væbnere, der hjalp med at gennem-

føre aktiviteterne. 

Vi arbejder stadig på at udbrede kendskabet til vores forening i håbet om, at nogle flere herlevitter vil 

finde vej til vores dansehold. I sensommeren 2021 fik vi derfor vist vores ny biografreklame i BIG 

Bio. Reklamen ligger nu på vores hjemme- og facebooksider og må gerne deles. Vi søgte også kom-

munens udviklingspulje til et forløb med balaftener for de lokale kollegier, og pengene blev bevilget. 

Vi har kontaktet kollegierne skriftligt med et godt tilbud, men af forskellige årsager har vi ikke haft 

mulighed for at følge op og afholde ballerne. Projektet håbes i stedet gennemført i efteråret 2022. 

Nu ser vi fremad og håber på en helt normal sæson, hvor bestyrelsen er fuldtallig, og alle vores hold 

har stabilt fremmøde med både velkendte og nye ansigter.  

Vi håber, at en eller flere af jer vil have lyst til at indtræde i bestyrelsen eller give en hjælpende hånd, 

når der er brug for det. Det er den store forskel på, om man er en del af en forening eller ”bare” går til 

dans. 

God sommer, pas godt på jer selv og hinanden. 

Morten Petersen 
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