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  10. april 2022 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Hermed indkaldes til Herlev Folkedanserforenings ordinære generalforsamling, som finder sted  

Herlev Gamle Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev 

mandag den 2. maj 2022 kl. 20.00 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Formandens beretning  

4. Beretninger i øvrigt  
a. Børne- og ungdomsarbejdet  

b. Regionsarbejdet  

c. Landsarbejdet  

d. Øvrige udvalg og lav. 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.  
Den ny landsforening Dans Danmark (LF) har valgt et todelt kontingent på p.t. 75 kr. per medlem på seks 

år og derover samt foreningskontingent på p.t. 1.200 kr., svarende til cirka 25 kr. per voksen.  

LF betales kun for et hold. Er man medlem af LF via anden forening, kan 75 kr. fratrækkes kontingentet. 

Bestyrelsen foreslår: 

a. Voksne, aftenhold: 1.060 kr. plus LF 100 kr., i alt 1.160 kr. Uændret kontingent. 

b. Unge 14-17 år: 530 kr. = 50 % af voksne plus LF 75 kr., i alt 605 kr. Tidligere 530 kr. 

c. Unge o. 17 år på SU/lærlingeløn: 265 kr. = 25 % af voksne plus LF 100 kr., i alt 365 kr. Tidl. 425 kr. 

d. Støttemedlemmer: 100 kr. plus LF 100 kr., i alt 200 kr. Tidligere 280 kr. 

e. Børnehold  

• Første barn: 450 kr. plus LF 75 kr., i alt 525 kr. Tidligere 520 kr. 

• Hver efterfølgende søskende/barn med adressefællesskab: 225 kr. plus LF 75 kr., i alt 300 kr. 

Tidligere 280 kr. 

f. Baldansere: kr. 530 plus LF 100 kr. = 630 kr. Unge 265 kr. plus LF = 340 kr., SU/lærling 132,50 kr. 

plus LF = 232,50. Uændret/265 kr./292,50 kr. 

g. Voksne, daghold, pr. modul: 570 kr. plus LF = 670 kr. Unge 285 kr. plus LF = 360 kr., studerende 

142,50 kr. plus LF = 242,50 kr. Uændret/285 kr./302,50 kr. 

6. Valg  
a. Formanden. Morten Petersen er på valg og vil meget gerne afløses. 

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

c. Et bestyrelsesmedlem: Andreas Lorenzen er på valg og modtager genvalg. 

d. To bestyrelsesmedlemmer. Mette Andersen er ikke på valg.  

Vakant bestyrelsespost ønskes besat for et år. 

e. En bestyrelsessuppleant. Sarah Bundgaard er på valg. 

f. En revisor. Lena Martens er på valg og modtager genvalg.  

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

h. En revisorsuppleant. Nina Bodin modtager ikke genvalg. 

7. Indkomne forslag 
Bestyrelsen ønsker vedtægterne gennemrettet, se bilag. Såfremt færre end halvdelen af medlemmerne er 

repræsenteret, udskydes punktet til ekstraordinær generalforsamling lige efter den ordinære generalforsamling. 

8. Eventuelt 

Mød op og få indflydelse på din forenings fremtid. Medlemmer over 14 år har stemmeret,  

men alle uanset alder er velkomne. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. 

Husk at medbringe forplejning til eget brug. 

Bestyrelsen 


