
 

 

Herlev Folkedanserforening – Generalforsamling 3. maj 2010 i ”Det ny Dybet”.  

 
 
 
1. Valg af Dirigent 
Best. foreslår Tom – valgt 
 
Takker for valget  
 
2. Valg af Referent 
Best. foreslår Turid - valgt 
 
Formandens beretning 
Lise fremlagde beretningen.  
 
 
Det har været et fredeligt år, hvad lokale angår. Ungdomsklubben er godt nok flyttet til 
de nye lokaler, der er blevet bygget til formålet, men vi er endnu ikke blevet bedt om at 
flytte. Jeg har talt med Ole Kristensen, Børne- og fritidsmand i Herlev Kommune. 
Kommunen undersøger for øjeblikket om det kan betale sig at sætte ”det gamle Dybet” i 
stand eller om det bedre kan svare sig at vi og Handikapperne beholder bygningerne her. 
Så vi holder vejret og håber på det bedste. 
 
Bestyrelsen har holdt 8 bestyrelsesmøder i det forløbne år.  
 
Foreningen deltog med et opvisningshold ved Herlev Kommunes Jubilæum i juni. Det var 
en fin opvisning, men ikke mange der så på, og det gav desværre heller ikke nye 
dansere. 
  
Sidst i oktober var der igen indbrud her i ”Dybet”. Denne gang fik vi stjålet nogle juicer 
der lå i køleskabet.  
 
Desværre blev bestyrelsen og Annette enige om at lukke ”det lille familiehold” til nytår,  
da der kun var 3 børn. Men vi håber meget snart at der kommer flere ”små” børn, så vi 
igen kan danse med de yngste. Det ”store” hold danser med 10 børn, så det er meget 
fint. 
 
Voksenholdet holder skindet på næsen med ca. 2 kvadriller fremmødte pr. gang. 
 
Vi forsøgte igen i år temaaftener det blev til 6 med Polka, Vals og Hopsa, Totrin, 
Turdanse og Spøjse danse. Det var sjovt for os, men der kom desværre ingen nye, som 
ville se hvad det hele gik ud på.  
 
Oktoberlegestuen gik fint med godt dansehumør, men der kunne som sædvanlig godt 
have været mange flere festdeltagere. 
 
Julestuen der først var den 19. december var godt besøgt, selv om det var lidt sent. Vi 
var lige ved de 90 som vi plejer at være.  
 
Bestyrelsen og festudvalget besluttede at aflyse Temafesten den 26. januar, da der ikke 
havde tilmeldt sig nok deltagere.  
 
Så blev det april og det var tid til legestue med opvisning. Der blev trænet flittigt til 
generalprøven og igen mandag af de voksne. Det var et meget fint program, sat sammen 
af Annette, et helt lille skuespil, hvor børn og voksne vekslede fint med hinanden. Der 
var en fin opvisning og rigtig mange der så på. Det blev en fin aften med stor danselyst 
af både store og små. 



 

 

  
Hele efteråret blev mandagsaftenerne generet af store børn, der smed æbler, senere 
snebolde og endelig fyrværkeri mod ruderne, mens vi dansede. Det var meget 
forstyrrende. Morten kontaktede derefter ungdomsklubben, Herlev Kommune og andre 
der havde med ungeproblemer. Det har også hjulpet og vi har ikke været generet siden.  
 
Julekalendersalget gik igen i år fint. Vi fik solgt alle 400 stk. som vi fik tilsendt. Det er et 
fint tilskud til vores slukne kasse. Tak til alle som gjorde en stor indsats.  
Sidst i april var Niels og jeg til afskedsreception hos Ole Kristensen, Herlev Kommune, 
vores mand når det gjaldt os og fritidsklubberne. Vi blev præsenteret for hans 
efterfølger ”Dorte” en ung dame, meget sød og venlig med små børn. Så vi håber og tror 
stadig på et godt samarbejde med Kommunen. 
 
Vi er i bestyrelsen ved at undersøge om vi kan få et andet lokale til vores fester, så det 
er lidt nemmere at komme til med offentlige transportmidler og også noget hyggeligere. 
Men det er i støbeskeen og intet er fastsat endnu. 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og medlemmerne der så trofast 
skriver sig på, når jeg lægger lister på bordene eller i det hele taget beder om hjælp til 
forskellige ting. 
 
Jeg har endnu et håb om at det at gå til folkedans igen skulle blive in. 
 
 
Godkendt med akklamation og uden spørgsmål 
 
Beretninger i øvrigt 
 

a) Børne og ungdomsarbejdet 
 
Søster: Der var ikke mange børn, jo på det store hold. Tak til forældre og 
bedsteforældre og også børn – de har været så flittige og det har været hyggeligt. 
Der var kun 2 børn på det lille hold, så det måtte lukke. De store har været flittige, 
og er meget dygtige med både springforttrin og meget andet. Håber at det kan 
lykkes med det lille hold næste år og at det store hold kan køre videre. 
 
Tak igen, og god sommer 
 
Godkendt med akklamation. 
 

b) Regionsarbejdet 
 
Lise: Regionen har holdt 1 (ét) møde d. 26. januar hvor vi havde legestue – men 
det vidste regionen ikke noget om, så det måtte være en lokal fest (det var det 
også). I referatet var afbuddet ikke nævnt – og en masse andet rod. 
 
Af referatet fremgik det at regionen fattes penge og dansere som i resten af 
landet. 
 
Godkendt med akklamation 
 

c) Landsarbejdet 
 
Kjeld: (sufflør v/Annette der deltog i årsmødet) – beretning på basis af referat fra 
årsmødet http://www.folkedans.dk/Files/Filer/Referat_af_aarsmoede_2010.pdf 
 
Kommentarer til landsarbejdet: 



 

 

 
Det virker som om afstanden fra lokalforeningerne til landsforeningens bestyrelse 
er blevet meget stor når man læser debatten i Trin og Toner og på folkedans.dk 
 
Landsforeningen er dybt bekymret over økonomien og gør hvad de kan for at få 
kontingenterne ind. 
 
Der bliver et genoptryk af sangbogen – foreningen bestiller et lille oplag. 
 
Folkedans er på kalenderen i Tivoli – 2 dage i pinsen – med 435 aktive tilmeldte, 
og rabat til medlemmer af LDF i disse dage. 
Familielandsstævne kører for 2. gang i år, næste år bliver det i forbindelse med 
landsstævnet i Aabenraa. 
 
Der er givet et bloktilskud på 900.000,- til LDF fra DIF – og jo flere arrangement-
er der afholdes jo større tilskud er der mulighed for, der er et system for hvordan 
tilskud uddeles, men systemet er kun tilgængeligt for regionerne, der så har 
forpligtet sig til at give informationen videre til lokalforeningerne. 
 
I 2011 er der Barnlek i Skive 13.-17. juli (uge 28), Landsstævne i Aabenraa 18.-
23. juli (uge 29), DM i folkedans 14. maj 
 
Kontingentet til LDF uændret. 
 
Kjeld kommenterede derudover på at der endnu ikke har været en leder eller 
lignende fra bestyrelsen (måske bortset fra en julehilsen) i år, og efterlyste 
information om hvad der foregår i LDF bestyrelsesarbejdet, f.eks. ift. DIF, LDF 
vision osv., herunder opfølgning på Rambøll-rapporten.  
 
Annette kommenterede at dette ikke blev diskuteret på årsmødet, men at Trin og 
Toner blev diskuteret ift. antal udgivelser pr. år og net-udgave. Pt. kan der kun 
ligge 3 numre ad gangen på hjemmesiden, og det papirbaserede blad vil ikke 
blive lukket endnu. 
 
Niels henviste til LDF’s nyhedsbreve mht. information fra LDF bestyrelsen.  
 
Kjeld blev opfordret til at skrive til T&T mht. ovenstående 
 
Annette kommenterede yderligere på årsmødet: 
 
Der blev snakket om at DM omtales som folkelig dans, ikke folkedans – og at 
folkelig dans måske mere er det man danser på Damhuskroen 
 
Der blev også kommenteret på at Styrelsen ikke blander sig i debatten på 
hjemmesiden, hvor tonen ofte er noget negativ 
 
Beretningen godkendt ved akklamation 
 

d) Øvrige udvalg 
Festudvalg v/Eva. Forårsfesten blev aflyst igen i år – og bestyrelsen er blevet 
opfordret til at rykke den tilbage til februar for at få lidt større afstand til jul. Der 
ligger et festkoncept som er stort set klar til brug. 
 
Lena spurgte om hvorfor festen flyttede til januar – Kjeld svarede at det var fordi 
den ét år blev flyttet til foreningens 50 års fødselsdag (26. januar) samtidig med 
at man skar et arrangement ned, da der var for mange arrangementer (dec, jan, 
feb, mar) 



 

 

 
Bestyrelsen (Morten) sagde at bestyrelsen havde overvejet at flytte til februar, 
men på opfordring vil de se på om det skal være februar eller marts. 
 
Godkendt ved akklamation 
 

 
 
5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent 
Regnskab og budget uddelt som kopi – Nina gennemgik regnskabet. 
Underskud på godt 8000 kr. Det skyldes især at der ikke har været så mange aktive 
dansere i år, heldigvis har tilskuddet fra kommunen været lidt større end forventet, men 
vi skal nok betale lidt tilbage. Salg af øl og vand til legestuer er indregnet i 
legestueregnskabet, derfor ser øl-og vandsalget ud til at være faldet. Øvrige udgifter er 
til hjemmesiden – arrangementer (udgifter) er til Herlevfestival + nogle andre småting 
 
 
Nina fremviste et søjlediagram med medlemstallene for de seneste år – det er støt 
faldende.  
 
Spørgsmål – nej. Godkendt ved akklamation. 
 
Nina gennemgik budgettet. 
Der budgetteres med balance næste år (håber på lidt flere aktive) og lidt flere passive 
(Turid kommenterede ang. opfordring i T&T til at indrullere unge/studerende som passive 
for at fastholde dem i miljøet) 
Ellers ikke synderlige kommentarer til budgettet.  
 
Ingen spørgsmål – godkendt ved akklamation. 
 
 
Bestyrelsen foreslår uændret: 

a) Voksne:  kr. 1.025,- 
 
 

b) Unge 14-17 år:  kr. 750,- 
 
 

c) Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: kr. 800,- 
 
 

d) Passive: kr. 225,- 
 
 

e) Familiehold 1 og/eller 2 
a. Det første barn: kr. 500,- 
b. Hvert efterfølgende søskende eller  

barn med adressefællesskab: kr. 250,- 
 

Annette spurgte om evt. lukning af det lille hold/ændring af det store hold til f.eks. 1½ 
time ville få indflydelse på kontingentet. Det har ikke været diskuteret i bestyrelsen. Vil 
der skulle ny generalforsamling til for at ændre på f.eks. det store hold. 
 
Man kom frem til at der skal en ekstraordinær generalforsamling – men det kan gøres på 
8 dage, f.eks. samtidig med at det store familiehold skal danse, men omvendt at 
bestyrelsen kan godkende en eventuel ekstra udgift hvis de skønner det passende. 
 



 

 

Bestyrelsen skal være klar over hvad man vil næste år inden generalforsamlingen – da 
prisen for det man vil jo hænger sammen med budget og hold.  
Bestyrelsen har gjort netop det, men har regnet med at der kommer både hold 1 og hold 
2 næste år. Andet har ikke været i spil før lige nu. 
 
Kontingentforslag godkendt ved akklamation.  
 
 
PAUSE 
 
 
 
6. Valg 
 

a) Formanden, Lise er på valg, modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Morten Petersen – Ingen modkandidater, valgt ved 
akklamation 
 

b) Kasserer, Nina, ej på valg 
c) Best.medl., Kjeld, på valg, modtager genvalg 

Kjeld har dog ikke det store ønske om at sidde i 2 år mere, men kun i ét år (pkt. 
e) 
 
Kristina Møller meldte sig på banen 
Bestyrelsen foreslår Birthe – der dog gerne trækker sig, for at lade de unge 
komme til. 
 
Kristina valgt ved akklamation 
 

d) Best.medl., Søster, ej på valg 
e) Best.medl., Morten Petersen, ej på valg – men er valgt til formand, hvorfor posten 

er ledig i ét år.  
Kjeld stiller op for 1 år 
 
valgt ved akklamation 
 

f) Best.suppl., Kim, modtager genvalg (bekræftet ved sms under 
generalforsamlingen) 
Kim valgt ved akklamation 
 
 

g) Revisor, Brian, ej på valg (fejlagtigt angivet modsat i indkaldelsen) 
 

h) Revisor, Lau, på valg, modtager ikke genvalg 
Bestyrelsen foreslår Lena Martens 
Valgt ved akklamation 
 

i) Revisorsuppleant, Anne-Mette, på valg, modtager genvalg 
(bekræftet ved sms under generalforsamlingen) 
Valgt ved akklamation 
 

 
Der blev spurgt hvorfor bestyrelsen ikke melder ud i forvejen når de har en kandidat. Det 
er til dels fordi kandidaterne ikke har været kendt. Kjeld medgav at det er en god ide 
hvis der er mulighed for at melde det ud i forvejen, men sagde også at der er nogen der 
kan blive stødt over at bestyrelsen melder tidligt ud. Bestyrelsen sagde at det kan være 
svært at finde kandidater i forvejen, og dermed melde det ud i forvejen. Det blev 



 

 

foreslået at der kunne meldes ud hvis bestyrelsen har en kandidat, uden at gøre det ved 
navn. Diskussionen foreslås flyttet til pkt. 8. Eventuelt. Det blev derefter sagt at det bør 
meldes ud når/hvis kandidater kendes, også selv om det ikke er i forbindelse med 
udsendelse af dagsorden.  
Det blev foreslået at man kan melde til bestyrelsen hvis man har lyst til at stille op, men 
endelig at alle jo kan stille op til bestyrelsen på generalforsamlingen hvis de har lyst. 
 
 
7. Indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 
8. Eventuelt 
 
Erling: vedr. manglende medlemstal: lave gå i byen og danse en aften for ikke-dansere 
arrangementer i starten af sæsonen og annoncere det på f.eks. AOK og lignende (søg 
efter ”dans i byen” for at finde steder at annoncere).  
Det vil bestyrelsen gerne gå videre med, men ekstra danseaftner koster penge, så det 
skal nok ligge i det eksisterende format. 
 
Der blev spurgt til ”reklameudvalget” – men hvem er det? 
 
Morten Hansen nævnte, at han har en del arrangementer hvert år på CBS, ungdoms-
skoler m.m. med de studerende – de har det sjovt, men de vil ikke binde sig til 
foreningslivet. 
 
Diskussion om hvad man i øvrigt kan gøre med diverse forslag.  
- have foldere liggende på bibliotekerne, det kunne man gøre igen  
- film på You-Tube, f.eks. fra træning (voksne) eller opvisning (men så skal alle 

forældrene godkende, da der er børn med) – evt. lave en danseaften hvor vi 
decideret optager til You-Tube så det er uden dragter, men med smil. 

- Facebook. Oprette Herlev Folkedanserforening som profil som man kan blive ven 
med og se arrangementer. Jette tilbød at oprette, og sende invitationer til venskab til 
alle de af foreningens medlemmer der er på FB omkring 1. august så det er lige 
inden sæsonstart.  
Annette sagde at Ib (Nordals) har forsøgt noget, men det er en gruppe, og mindede 
om at bruge det til positive ting og invitationer mm. 

 
I forbindelse med beretninger m.m. er der tilføjet et L foran DF i forkortelsen for 
landsforeningen – i vores vedtægter står der kun DF, det bør bestyrelsen måske se på 
 
Forslag om tilføjelse af punkt til dagsordenen med Valg af øvrige udvalg. Det har dog i de 
senere år været noteret i generalforsamlingsreferatet hvis der er blevet nedsat udvalg på 
generalforsamlingen. Pt. nedsætter bestyrelsen de nødvendige udvalg jf. vedtægterne. 
 
Jette vil gerne meldes ind i festudvalget, der nu består af Eva, Kristina og Eva Møller, 
Morten Lyngholm Preuss og Jette Lorenzen. 
 
Tom takkede for god ro og orden og gav ordet til den nye formand for afsluttende 
bemærkninger. 
 
Morten Petersen takkede for valget, og lovede at gøre sit bedste. Herefter blev der sagt 
en STOR TAK til Lise for 3 perioder som formand og overrakt en lille gave. 
 
Lise takkede og overrakte formandsnøglen til Morten. 
 
Herefter takkede Morten dirigenten og lukkede generalforsamlingen. 
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