
Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling
mandag 8. maj 2006 kl. 20.00 i Dybet, Ederlandsvej 23, 2730 Herlev

Til stede: 34 medlemmer

Lise bød velkommen. Der blev holdt et minuts stilhed for Rune.

1. Valg af dirigent
Svend Højmark-Jensen foreslået og valgt.

2. Valg af referent
Sonja G. Nielsen foreslået og valgt.

3. Formandens beretning v/Lise
Vi har haft et år med store problemer
samt aktiviteter.

I sommeren 2005 fik vi forslag om Dy-
bet til deling med handicap med flere.
Istandsættelse var påkrævet, men loka-
lerne dejligt store. Vi begyndte at indrette
os i efteråret efter møde med øvrige bru-
gere. Vi måtte selv gøre rent og male –
tak til alle hjælperne. Lokalet blev indviet
en mandag, hvor vi ikke kunne være i vo-
res sædvanlige sal, og det bruges nu til
søndagens familiedans.

Desuden har foreningen etableret holdet
Ung dans.

Hammergårdsskolen bruges nu til lege-
stuer. Forholdene er ikke gode, da vi ikke
kan lave kaffe, og der mangler klaver.

Som sædvanlig har foreningen haft en
hyggeaften, hvor man fremstillede jule-
dekorationer. Julestuen blev med kunstigt
juletræ og ægte luciaoptog. Sæsonens
sidste danseaften blev holdt i Dybet.

Ni bestyrelsesmøder har været afholdt,
desuden to legestuer og en afslutnings-
fest. Foreningen deltog ikke i Herlev
Festival, da tilbuddet fra arrangørerne var
for dårligt.

Tak til Annette, René og bestyrelsen for
godt samarbejde. Tak for hjælpen til de
menige. Brug gerne foreningslokalet til
foreningsaktiviteter. Ønsket er en stor og
god forening i fremtiden.

Beretningen blev godkendt.

4. Beretninger i øvrigt

a. Ungdomsarbejdet v/Jette og Søster
Ung dans er de unges eget initiativ. Vi
startede med et møde mellem vores
unge, bestyrelsen og Annette. De unge

ønskede et hold, der ikke hed noget
med folkedans.

Holdet danser hver anden mandag
samt holder nogle fredagsfester. Pla-
nen var, at de unge møder op en time
før de voksne, og alle medbringer en
ven. En enkelt gang har man været
oppe på to kvadriller.

Ved første fredagsfest var det spæn-
dende, hvor mange der kom. Desværre
var det kun vores egne med venner,
men danseglæden var stor. I alt har vi
holdt tre fredagsfester, hver gang med
to kvadriller med hjælp fra Jette og
Annette. Om mandagen møder en fast
kvadrille plus et par.

De unge har deltaget i rigtig godt
ungdomsstævne på Stevns.

Ved evalueringen enedes man om at
fortsætte med fredagsfesterne, mens
mandagene kræver flere deltagere. Vi
forsøger dog igen i den kommende
sæson, i hvert fald indtil jul. De voks-
ne må yde støtte til reklame osv.

Familieholdet har haft en god og hyg-
gelig sæson med henholdsvis to og to-
tre kvadriller på holdene. Forældrene
hygger sig også.

Juleklippeklistredag blev afholdt
med juice og kager. Juletræsfesten var
en succes. Mange deltog i familielege-
stuen i Ballerup. Sørøverfesten var
sjov. Holdene gav en flot opvisning
med stor danseglæde. På gensyn til
oktober - send flere børn.

Beretningerne blev godkendt.

b. Amtsarbejdet v/Sonja
Amtsforeningens økonomi har god
balance mellem udgifter og indtægter.

Efter ønske fra foreningerne har
dragtudvalget ændret formen på de
velkendte dragtsyningsweekender, så
syningen lægges på enkeltdage med
nogle ugers mellemrum. Desuden har
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dragtudvalget arrangeret et spændende
foredrag med en konservator.

Ældreudvalget har indbudt til kom-
bineret sang- og danseeftermiddag,
men der var ikke nok tilmeldinger.
Børne- og ungdomsudvalget har for-
søgt at arrangere et Fredagstræf, men
måtte opgive, da man ikke kunne finde
et lokale.

Pr-udvalget har stået bag de fem
årlige udgivelser af amtsbladet Avet
Om og koordineret salget af Lille-
brorlodder. Udvalget indkaldte til erfa-
ringsudvekslingsmøde i februar 2006,
men der var ingen interesse fra for-
eningerne.

Arrangementsudvalget har i septem-
ber 2005 afholdt en lørdag med trin-
kursus om eftermiddagen og legestue
om aftenen. Trinkurset var velbesøgt,
mens vi godt kunne have været to-tre
kvadriller mere om aftenen. De store
danse kom på banen i november i
form af Pariserkvadrille, hvor Inge
Aaberg var venlig at springe til med
kort varsel, da Helle måtte melde fra.
Desuden formidler udvalget invitati-
onen til Folkedans på Bakken i maj/
juni måned, hvor nogle af vores for-
eninger deltager.

Også i 2005 var stævneudvalgets
væsentligste opgave at stå for stævne-
træningerne samt afviklingen af amts-
foreningens opvisninger under lands-
stævnet. Desuden deltog udvalget i
Landsforeningens møde for amtsre-
præsentanter, hvor dansene til det
kommende Nordlek blev gennemgået.

Uddannelsesudvalget er med i plan-
lægningen af aspirantkurset, der i år er
gennemført med 11 aspiranter, heraf
desværre kun en enkelt her fra amtet.

Fremtiden. I det omgivende samfund
bliver kommuner slået sammen til
storkommuner, og amterne lægges
sammen til regioner. Ud fra devisen
om at det er klogt at tilpasse sig det
omgivelserne, nedsatte Landsforenin-
gen Danske Folkedansere i 2004 en
strukturkommission, der skulle foreslå
en ny struktur for Danske Folkedan-
sere på amts-/regionsplan. Kommis-
sionen har under arbejdet skelet

kraftigt til konsulentfirmaet Rambølls
anbefalinger til landsforeningen.

Modellen bygger på den politiske
opdeling i 5 regioner. Hver region op-
deles i tre valgdistrikter. Foreningerne
i hvert distrikt vælger to medlemmer
til regionsstyrelsen, så hver regions-
styrelse får seks valgte DF-medlem-
mer, der konstituerer sig selv. Valgpe-
rioden er 2 år, og distriktets to med-
lemmer er skiftevis på valg.

Folkedanserne i regionsstyrelsen skal
nedsætte følgende udvalg: Danseud-
valg, B&U-udvalg, Dragtudvalg og
PR-udvalg. Spillemandskredsen ned-
sætter et Musikudvalg. Regionsstyrel-
sen plus formændene for de faste ud-
valg danner til sammen regionsrådet.

Regionsstyrelsen udpeger medlem-
mer til de faste udvalg. Når udvalgene
er etableret, kan disse og lokalforenin-
gerne komme med forslag til nye
medlemmer. Udvalgsmedlemmerne er
ikke udpeget for en bestemt periode.

Andre udvalg end de nævnte kan
nedsættes efter behov.

Desuden nedsættes projektgrupper til
at stå for planlægning og afvikling af
de enkelte aktiviteter. De nedlægges,
når aktiviteten er afsluttet. Et medlem
af regionsrådet eller et af de faste ud-
valg skal være med i projektgruppen.

En stor del af regionsarbejdet vil fo-
regå i projektgrupperne, så lokalfor-
eningerne kan inddrages i arbejdet.

Der betales kun kontingent til Lands-
foreningen, som overfører et grund-
beløb til hver region til administration.
Kassebeholdningen i de nuværende
amter indgår i den fælles regionskasse
som startkapital. Overskud fra aktivi-
teter bliver i regionskassen.

Dette er i grove træk, hvad den nye
struktur medfører pr. 1. januar 2007.
Forhåbentlig giver det en mere fleksi-
bel organisation, hvor flere deltager i
det fælles arbejde, men i mindre
bunden form. Amterne kører år 2006
færdig og lukker derefter.

I Storkøbenhavn har vi nedsat et re-
krutteringsudvalg, der skal finde kan-
didater til både regionsstyrelse og
faste udvalg. Hvis nogen er interesse-
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ret, kan de henvende sig til Leif Mad-
sen, Bent Grølsted eller Ole Lundum.
Der er valg til regionsstyrelsen den 22.
september.

Spørgsmål:
Joan: Tror I selv på det – det virker
uoverskueligt. Sonja/Kjeld: Ja,
strukturen giver mange fordele både
med hensyn til aktiviteter og tilskud.
Svend: Tænker man på dansegulv ved
kurser og legestuer? Klumpspil med
legestuer upraktisk.
Sonja: Ja, det gør vi. Foreningerne
bliver bedt om at koordinere, men der
er problemer med påske, ledige sale
osv. Kjeld: Der var bare flere folke-
dansere før i tiden.
Turid: Vestsjællands amt har en dag
med fællesafslutning.

Beretningen blev godkendt.

c. Landsarbejdet v/Jette
Kjeld og Jette repræsenterede Herlev
på årsmødet, der hovedsageligt hand-
lede om vedtægtsændringer som følge
af den ny struktur. Formanden fortalte
om det store arbejde.

Der er stadig ingen afklaring på vo-
res andel af den økonomiske kage fra
DIF. Det afhænger af, hvordan DIF
fremover vil definere foreninger.

Børneattest kræves nu for alle, der
arbejder med børn under 15 år.

En film om unge folkedansere blev
fremvist. Den var meget interessant og
tankevækkende, og vores egne unge er
med. Filmen kan købes på sekretaria-
tet for cirka 50 kr.

Bladudvalget sagde farvel til Hjem-
stavnsliv og goddag til Trin & Toner.
Et nyt trykkeri gør trykningen billi-
gere. 10 årlige udgaver i stedet for 11
giver også besparelser. Redaktionen
modtager gerne langtidsholdbare
indlæg til ledige pladser.

Styrelsen efterlyste rapporter om fol-
kedans i skolen og børneinstitutioner.

Vi hørte et meget fyldigt indlæg om
Nordlek. Hele referatet kan ses på
www.folkedans.dk. Foldere om
Nordlek fås hos Jette.

B&U-området arrangerede RaBAL-
der i Fredericia. Her blev de unge

spurgt om fremtidsønsker. Det afspej-
lede sig i stævnet på Stevns, som var
en succes.

Dragtudvalget opfordrede til at sende
fingernemme medlemmer på dragtkur-
sus – nordmændene fylder mest.

Hjemmesiden bliver opdateret lø-
bende, og tilmeldinger kan nu ske via
hjemmesiden. Pr-udvalget har bedt om
billeder, men der er ikke kommet så
meget ind. Derfor har man udskrevet
en fotokonkurrence: Magien i dansen.
De afbildede skal skriftligt give tilla-
delse til brugen.

Initiativpris for omrejsende H.C.
Andersen-show, der har været vist i
Danmark og snart skal til Japan.

Ny struktur blev vedtaget med 160
stemmer for, 16 imod og 1 blank.

Herlevs musikanlæg var i brug til
legestuen om aftenen.

Laaang søndag, hvor vedtægtsforsla-
gene blev gennemgået og redigeret.
Det tog tid, så frokosten måtte udsky-
des.

Der var genvalg på alle poster.
Kontingent er i næste sæson uændret

for børn, men stiger 10 kr. for voksne
og enkeltmedlemmer.

Kun to er tilmeldt instruktøruddan-
nelsens hold 1, så instruktørspirer ef-
terlyses.
Morten: Hvad er filmens målgruppe
og hvordan bliver den distribueret?
Jette: Den varer en halv time og er
målrettet skoler og tv-udsendelser.
Anne-Mette: Instruktøren har et net-
værk.

Brian efterlyste orientering om styrel-
sens økonomiske brøler. Sidste år mi-
stede man 80.000 kr. ved en for sen
aflysning, denne gang 135.000 kr. ved
forsinket ansøgning til Bladpuljen.
Peter: Var priser til Nordlek oppe? Det
virker meget dyrt. Jette. Nej.
Annette: Foreningerne blev rost for at
huske indberetning til DIF. Sonja:
Med de nye vedtægter mister man
stemmeretten, hvis indberetningen
ikke sker rettidigt!
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Morten: Skal domænet www.df.dk
sælges, nu hvor www.folkedans.dk er
i luften? Flere: Først op til et valg…
Brian: 700 danskere deltager i Nordlek
– hvor mange fra Herlev? Kjeld: Kun
Ole og Annette.
Beretningen blev godkendt.

d. Øvrige udvalg
Ingen udvalg

5. Regnskabet, herunder fastsættelses af
foreningens kontingent*
Nina fremlagde regnskabet, som udviste
underskud på 8.081,65 kr. grundet efter-
betaling til Told og Skat på 4.450,00 kr.
Legestuerne giver underskud. I gennem-
snit koster de 2.440 kr. Ung Dans-lege-
stuer koster 1.400 kr. pr. gang. Julefesten
gav overskud på 1.100 kr., idet instruktør
og musik er ulønnet. Budget er udarbej-
det. Instruktør og musik stiger til 74.000,
idet vi følger aftenskolernes takster. For-
ventet underskud til næste år 8.900 kr.
Kontingentforhøjelse kan dække det ind.
Kjeld: Budgettet er sat ud fra uændret
kontingent, aktivitetsniveau osv. Har for-
eningens medlemmer andre ideer til ind-
tjening?
Turid: Hvor stor kontingentforhøjelse?
Birthe: Samarbejde med andre foreninger
om legestuer?
Arne: Hvor er tilskuddet fra kommunen?
Nina: Det ligger under legestuer og fa-
miliehold.
Arne: Hvor mange egne medlemmer
kommer til legestuer?
Kjeld: Cirka 75% af deltagerne er vores
egne. Eventuel foreningskontingent-
forhøjelse fra 115 til 140 kr. + lidt til
træning: I alt 75 kr. For børn og unge
cirka 25 kr. Passive 20 kr.
Nina: Fint med betaling til forårsfesten.
Voksendansere på familieholdet bør være
passive medlemmer. Er det nødvendigt
med fem arrangementer pr. år.
Jette: Legestueregnskab inklusiv øl og
vand samt salg af lodder kan gavne.
Peter: Lad legestuedeltagerne betale
mere.
Anne-Mette: Det er vores almindelige
træning, der genererer forventet under-
skud. Kontingentstigning er o.k.

Morten: Legestuedeltagere er Torden-
skjolds soldater, som igen kommer til at
betale. Vi skal endda selv medbringe
kaffe/te. Hold øje med omkostningerne.
Svend: Ung Dans er et godt initiativ, giv
det en chance. Vær mere pr-fikseret.
Hvad er vi gode til?
Kjeld: Ung Dans er en langsigtet sats-
ning. Vi skal skabe en basisgruppe, og
det kan være dyrt, men er nødvendigt.
Turid: Vi må betale lidt mere, det er en
investering i fremtiden. Folkedans er bil-
ligt. Lad medlemmerne få termokander
med hjem og medbringe til legestuer.
Lise: Vores gamle børne- og juniorhold
er stadig godt repræsenteret i foreningen.
Peter: Følg niveauet på legestuerne rundt
omkring, hellere kontingentstigning.
Niels: Niveauet er 50-60 kr.
Kurt: Ung dans – afspejler de 25.000 kr. i
lønforskellen udgifterne til Ung Dans?
Kjeld: Efterbetalingen skal lægges til de
knap 44.000 kr. i 2004-05. Jette: Januar-
legestuen blev sparet væk. 2004-05 sæ-
sonen var jubilæumssæson, hvor vi
brugte opsparede midler. Kjeld: Ung
Dans koster 8.000 kr., unge betaler selv
2.500 kr. Lau: Tango tager 500 kr. for
otte gange pr. person.
Nina: Kontingentstigning o.k., men tænk
over hvad der kan gøres, så vi kan vende
skuden.
Niels: Bestyrelsen har fået noget at tænke
over.
Kjeld: Som sikkerhed bør vi hæve vores
kontingent i år, men vi overvejer selvføl-
gelig andre veje.
Bruno: Samarbejde med andre foreninger
– hvad er bestyrelsens holdning? Besty-
relsen kigger på det.
Lau: Instruktør og musik skal have yder-
ligere 6.500 kr. Ved 80 medlemmer giver
det en kontingentstigning på 81 kr.
Turid: Samarbejde er foreslået tidligere –
vil bestyrelsen gøre det? Kontingentstig-
ning til 1.000 kr. for næste sæson, så vi
har lidt opsparing.
Eva: Bestyrelsen ønsker også konsolide-
ring. Kommunetilskuddet bliver mere og
mere usikkert.
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Niels: Kommunerne skærer ned.
Annette: Forslag til alle: Gør reklame for
jeres hobby. Flere medlemmer giver flere
penge i kassen.
Peter: Hvor rige skal vi være? Vi har jo
noget på kistebunden.
Anne-Mette: 65.000 kr. er intet. Kontin-
gentstigning fra landsforeningen har også
indflydelse.
Sonja/Brian: Forhøjelsen af landskontin-
gentet modvirkes af bortfaldet af amts-
kontingent.
Kjeld: Vi skal ikke puge, men kunne
svare ethvert sit.
René: Med underskud hvert år kan vi
sætte datoen for gravøllet.
Brian: Sats på de unge – så har vi i hvert
fald forsøgt.
Lise: Bølgedalen er mødt, vi er på vej op
igen. Formuen skyldes sommeren 1992
med opvisninger på krydstogtskibe.
Niels: Et dygtigt ungdomshold kan sælge
opvisninger.

Regnskabet blev godkendt.

a. Voksne aktive
Nuværende kontingent på 115 kr. hæ-
ves til 140 kr.

b. Børn under 14 år
Nuværende kontingent på 65 kr. hæ-
ves til 75 kr.

c. Unge 14-17 år
Nuværende kontingent på 65 kr. hæ-
ves til 75 kr.

d. Familiehold, pr. barn
Nuværende kontingent på 45 kr. hæ-
ves til 55 kr.

e. Passive medlemmer
Nuværende kontingent på 170 kr. til
200 kr.

6. Valg

a. Formand Lise, på valg,
Lise genvalgt og takkede for valget.

b. Kasserer Nina, ikke på valg.

c. Bestyrelsesmedlem Kjeld, på valg.
Kjeld blev genvalgt.

d. Bestyrelsesmedlem Søster, ikke på
valg

e. Bestyrelsesmedlem Eva, ikke på valg

f. Bestyrelsessupleant Kim på valg
Kim blev genvalgt.

g. Revisor Brian, ikke på valg

h. Revisor Lau, på valg
Lau blev genvalgt.

i. Revisorsuppleant Anne Mette, ikke på
valg

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

8. Eventuelt
Jette syntes, at man burde samle til et
kontingent. René: Farligt ved forøgede
udgifter. Niels: Regnskabet bør opsplit-
tes, så man kan se de enkelte poster.
Bestyrelsen bedes fremsætte lovforslag,
så dansende forældre på familieholdet
som minimum skal være passive med-
lemmer af foreningen.
Jette: Nedsæt et udvalg til at kigge på vo-
res vedtægter, så de lægger sig op ad
Landsforeningens. Jette, Turid og Anne-
Mette meldte sig frivilligt, desuden sup-
pleres fra bestyrelsen.
Niels: Familieholdene bør også være re-
præsenteret til generalforsamlingen. Agi-
ter for det. Kjeld: Alle er inviteret.
Brian: Folkedanserforening i München
mangler en indspilning af Otte Mands
Reel fra Roskilde. René kigger på det.
Annette: Tak for støtten til børne- og
ungdomsarbejdet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Lise takkede dirigenten for arbejdsindsat-
sen samt forsamlingen for stor diskussi-
onslyst. På gensyn til efteråret.

Mødet sluttede kl. 22.20.

Svend Højmark-Jensen Sonja G. Nielsen
Dirigent Referent


