
Beretning 2021-2022 - landsarbejdet 

Som medlemmer i Herlev Folkedanserforening er vi alle medlemmer af en landsforening, som 

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

danseinstruktører, udgiver et medlemsblad 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. I 2021 blev der afholdt hele 

to årsmøder: Et ordinært årsmøde i juni og et ekstraordinært i september. 

På årsmødet i september var formålet at nedlægge den hidtidige landsforening Folkedans Dan-

mark. Det blev gjort, og dermed var vejen for alvor banet for at danne den ny landsforening Dans 

Danmark, hvor vi samarbejder med de øvrige danseformer i Danmark. Dans Danmark blev offici-

elt vores landsforening med virkning fra 1. januar 2022. 

Dans Danmark er sat sammen af en bestyrelse, der varetager overordnet strategi, økonomi og 

politik for alle danseformerne. Derudover har hver danseform et aktivitetsudvalg, der arrangerer 

kurser, stævner og andre opgaver, som tidligere lå i de enkelte danseformers landsforeninger. 

Hvert år afholdes årsmøde, hvor bestyrelse m.fl. vælges. 

Det nordiske stævne i Finland sommeren 2021 blev aflyst, men man gennemførte et sensommer-

træf sidste weekend i august. Desuden har man arbejdet på at arrangere landsstævne i Aalborg i 

juli 2022.  

Et frivilligseminar blev afholdt i september. Her blev informeret om den kommende sammenslut-

ning samt om landsstævnet i Aalborg. 

Derudover er der blevet gennemført forskellige kurser inden for dragtarbejdet og dans. 

Af nye tiltag kan nævnes virtuelle medlemsmøder, som afholdes med et par måneders mellem-

rum. Her kan alle hjemme fra egen computer lytte, spørge og debattere med repræsentanter for 

styrelsen, man tilmelder sig blot til sekretariatet og får så tilsendt et link. 

Desuden har Dans Danmark sammensat en ny hjemmeside, som samler alle de hidtidige forbund. 

Medlemsbladet Trin & Toner udkom for sidste gang i marts. I stedet udsendes et fælles blad, der 

har fået navnet Danseliv. Også Danseliv udsendes elektronisk til alle medlemmer, der har oplyst 

korrekt mailadresse, så alle kan holde sig orienteret dans af enhver slags samt landsforeningens 

arbejde. 
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