Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling
Mandag, d. 2. maj 2011
1.Valg af dirigent
Tom foreslået af bestyrelsen og valgt v/ akklamation
2. Valg af referent
Turid foreslået af bestyrelsen og valgt v/ akklamation
3. Formandens beretning
Det har været et spændende år, med en hel del udfordringer for vores forening, især på
lokalefronten har vi haft noget at se til.
Men for at tage det i nogenlunde kronologisk rækkefølge:
Vi havde knapt sluppet sidste sæson, før der bød sig en super mulighed. Annette var
blevet kontaktet angående en opvisning for nogle østrigske forretningsfolk på
restaurant Mikkelborg nord for København. Hun ville gerne have både børn og
voksne med, og vi havde opvisningsprogrammet fra vores egen afslutning frisk i
hukommelsen. Det var en flot opvisning, og specielt børnene trak store bifald.
I løbet af sommerferien forsvandt ”Det nye Dybet”, hvor vi havde danset lige til
slutningen af sidste sæson. Det skete meget hurtigt og næsten uden varsel. Vi blev
derfor flyttet tilbage her til ”Det gamle Dybet”, hvor håndværkere havde arbejdet
hårdt med istandsættelsen. Det betød nyt varmesystem, nye lofter og lamper, samt et
nyt toilet. Alt i alt ikke så ringe end da. Efterfølgende fik vi sammen med
handicapforeningen bevilget lamelgardiner til alle vinduer samt en renovering af
gulvene. Det gavner og pynter alt sammen, men det har ikke været uden forhindringer.
En større vandskade efter smeltet sne, satte gulv projektet i stå over en længere
periode. Nogle knuste ruder efter et indbrud var også med til forsinke det. Endelig fik
vi ordnet gulvene, men kun for at finde ud af, at polishen ikke var stærk nok, til at vi
dansede på den. Gulvmanden har derfor ordnet gulvet i dansesalen ikke bare én men
to gange sidenhen, senest for 14 dage siden. Nu bliver det spændende at se, om det
kan holde til noget.
Der har været en tilgang i antallet af aktive dansere på voksenholdet, hvilket glæder
mig usigeligt meget. Der er kommet nogle helt nye dansere til foreningen, nogle
passive har valgt at være aktive igen, og der var også et par tidligere medlemmer, som
igen fandt vej til vores forening. Det er utrolig positivt i en tid, hvor mange foreninger
oplever tilbagegang. Men det giver ikke grund til at hvile på laurbærrene, det er plads
til mange flere.
Med hensyn til vores børne-/familiehold, blev vi igen i år desværre nødt til at aflyse
det lille hold på grund af manglende tilslutning, men det store hold kører i fin stil.
Søster har mere nyt fra den front.
Vores legestuer og fester har vi i denne sæson også flyttet til nye lokaler. Vi har været
heldige, at få lov at bruge mødesalen på Herlev Gamle Skole. Den er knap så stor som
gymnastiksalen på Hammergårdsskolen, men stedet er hyggeligere, har et godt gulv
og en perfekt beliggenhed i forhold til muligheder for offentlig transport. Jeg håber, at
I er lige så glade for salen som jeg er.

De to legestuer vi har holdt, har været pænt besøgte, i særdeleshed den sidste, hvor vi
inden pausen måtte dække et ekstra bord for at alle kunne sidde. Det gav også
trængsel på dansegulvet, men det må siges at være et luksusproblem eller bare en
charme ekstra.
Juletræsfesten trak vanen tro også mange mennesker, men forårsfesten kunne godt
have brugt lidt flere deltagere. Til gengæld var de fremmødte flittige på gulvet, så det
blev en ganske hyggelig aften.
Lige et par ord om den nærmeste fremtid: På lørdag deltager vore store børnehold i
Sjællandske B&U stævne i Rødovre, hvor de giver opvisning med andre børn i
Rødovre Centrum mellem kl 1100 og 1200. Alle er velkomne til at kigge på og
klappe. Den sidste uge af August er der Herlev Festuge, hvor jeg har tilmeldt en
”dansebegivenhed”. Hvis den bliver godkendt, får jeg brug for en masse hjælp, men
det skal jeg nok vende tilbage med senere.
Tilbage har jeg kun at sige, at jeg håber, at vi kan bevare de medlemmer vi har, og at
vi får held til at tiltrække flere, så vores forening kan bestå i mange år endnu. Tak.
Beretningen blev godkendt v/ akklamation.
4. Beretninger i øvrigt
A. Børne- og ungdomsarbejdet
B. Regionsarbejdet
C. Landsarbejdet
D. Øvrige udvalg
Festudvalg
Andet?
A. Børne- og ungdomsarbejdet v/ Søster
Det har jo ikke været det helt store i vinter, det lille hold måtte lukke igen. Søster
opfordrede alle til at stille med de til rådighed værende børn og børnebørn, og takkede
for alle de forældre og børn, der har deltaget i vinterens løb. Børnene er rigtig dygtige,
og får også ros udefra. På lørdag skal vi til stævne i Rødovre, og det bliver sjovt at se,
hvordan de klarer sig ift. de andre børn, og håber, at der er nogle af foreningens
medlemmer, som vil bakke op om opvisningen i Rødovre Centrum.
Der blev spurgt hvor mange, der skal til for at starte et hold. Svaret er mindst 8 børn,
aht. stabiliteten i løbet af sæsonen, og for at børnene kan mærke fællesskabet.
Beretnignen blev godkendt v/ akklamation
B. Regionsarbejdet v/ Kristina
Regionsformandens beretning ligger på regionens hjemmeside. Der er blevet oprettet
et B&U udvalg. Der er ønske om at flytte regionsmøderne væk fra lørdag. Der
opfordres til at foreningerne møder op på Frilandsmuseet d. 28. August, men det
falder sammen med Herlev Festuge (der løber fra tirsdag til søndag, Morten har
ønsket at vores arrangement der bliver om lørdagen).
Foreningen har fået 2 flasker vin, fordi vi har været med til at spørge Herlev
kommune, om de vil være med til at holde landsstævne vistnok i 2013, da man gerne

vil afholde landsstævne i Region Hovedstaden.
Beretningen godkendt v/ akklamation

C. Landsarbejdet v/ Annette
Annette har været til årsmøde som repræsentant for foreningen. Medlemstallet i LDF
er pt. 7970 medlemmer fordelt på 199 foreninger. Referatet af årsmødet er
tilgængeligt på landsforeningens hjemmeside sammen med regnskab, osv.
Formanden lagde i sin beretning vægt på forholdet til DIF og vores associerede
medlemskab i Dansk Sportsdanserforbund, hvor der stort set ikke er nogen kontakt på
trods af, at DIF har bedt DS om at være mere aktive. LDF har derfor søgt om at blive
selvstændigt forbund under DIF selv om det tidligere er blevet afvist.
I DIF er der fokus på foreningsliv, lokaler og medlemstal. DIF har lavet en
undersøgelse, der viser, at det er svært at få frivillig arbejdskraft i forningerne, at
gennemsnitsalderen i den frivillige arbejdskraft er høj, og foreningerne for små.
Regionsstrukturen i LDF har nu kørt i nogle år. Regionsarbejdet har ikke helt levet op
til forventningerne, og LDF vil holde en konference med regionerne. Formanden
lagde vægt på, at Regionerne skal sørge for kontakt til lokalforeningerne.
DM i folkedans er aflyst i år pga. for få deltagere, noget der har betydning for tilskud.
Konkurrencerne vil blive forsøgt lagt ud i regionerne i noget omfang.
Det nordiske samarbejde m. DIF ønskes udvidet
Trin og Toner vil kun udkomme 8 gange årligt fra nu af.
På uddannelsesområdet er der interesse fra flere yngre dansere, der gerne vil uddannes
til instruktører. Dragtsyningskurserne lever i stort omfang på deltagelser fra udlandet,
især fra Norge.
B&U udvalget har manglet medlemmer, men der arbejdes på at få flere og yngre
medlemmer, og det ser ud til at lykkes. Udvalget styrer en Facebook gruppe, ikke kun
for B&U, men for alle med interesse i folkedans.
Der har været en konference om folkedans i skolen. Fra politisk side ses der velvilligt
på det, så længe det er når skolerne har et behov, et behov vi selv skal skabe.
Formanden ønskede en debat om et lovforslag der er indkommet til årsmødet 2012
ang. frivilligt medlemskab af LDF. Forsamlingen var dog meget optaget af at alle
medlemmer skal betale.
Der blev snakket om gratister (hjælpere) til stævnerne, strategiplaner (ikke kun for
LDF, men også for regioner og lokalforeninger), bl.a. mht. medlemstal, fundraising,
politisk kontakt mm.
Til årsmødet var der ingen tilbagemeldinger om stævnebyer til 2013 og 2014.

LDF havde overskud på årsregnskabet på godt 176.000 kr.
Størrelsen af bloktilskud fra DIF ligger på LDF hjemmeside, og LDF har fået næsten
890.000 kr. i 2010, bl.a. givet til konkurrencer, stævner og uddannelse,
underskudsgarantier fra regionerne mm.
Indkomne forslag
- ønske fra Region Sjælland om at begrænse de pligtige udvalg, men det vandt ikke
gehør.
- Tåstrup ønskede kontingentforhøjelse på 30 kr. mod at julekalendersalget skal
betyde mindre. Forslaget blev trukket på mødet.
Annette opfordrede til at læse videre på www.folkedans.dk

Spørgsmål til beretningen
Der blev spurgt ind til medlemstallet - det er stadig faldende.
Når DM er aflyst, kunne man så forestille sig at Regionerne laver noget for hold,
f.eks. ifm. sæsonafslutningerne, hvor man alligevel har øvet.?
Annette synes, det lyder fint og foreslog, at det blev bragt videre til Regionen.
Der blev spurgt til, om der er information om hvor mange foreninger, der er nedlagt.
Det har der ikke været fokus på, der er mere fokus på, at de indmeldte foreninger
betaler for alle deres medlemmer, så der er er penge til arrangementerne.

Beretningen blev godkendt v/ akklamation.

D. Øvrige udvalg.
Festudvalget v/ Kristina
Der har været holdt en hyggelig forårslegestue, selv om der godt kunne have været
lidt flere deltagere.
Der blev spurgt, om der var noget i støbeskeen for næste års fester - pt. er der ingen
planer, men det blev foreslået, at vi tog det op under eventuelt.
Beretningen godkendt v/ akklamation

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent
Nina gennemgik
Regnskabet, der tydeligt viser, at der har været flere aktive voksne i år, passive er

faldet og familieholdet nogenlunde uændret.
Lydanlægget har ikke været udlejet.
Øl og vand på regnskabet vedrører kun salget ved træning - salg af øl og vand til
legestuer indgår i legestueregnskabet, hvor det er en betragtelig indkomst.
Løn udgør en større post end sidste år, da der har været flere arrangementer (4
legestuer/fester imod 2 sidste år)
Øvrige udgifter indeholder bl.a. udgift til hjemmeside og køb af sangbøger
Overskud fra lotteriet fra juletræsfesten er indregnet i legestue-posten, mens indkøb af
præmier er hold separat.
Balance:
Der er kommet en revisor påtegning af regnskabet ift. ikke korrekt indbetaling af skat
af feriepenge forårsaget af forkert vejledning fra skat.
Budgettet
Der er budgetteret med et lille overskud (350 kr), og der regnes med nogenlunde
samme indtægter og udgifter som i det forgangne år.
Der blev spurgt, om der regnes med samme antal legestuer som i år - svaret var at det
vil komme an på interessen, f.eks. aflyste vi forårsfesten i 2009 pga meget få
tilmeldinger.
Kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent da kontingentet til LDF ikke er blevet ændret.
Regnskab, Balance, Budget og Kontingent blev godkendt samlet v/ akklamation

------------------------------------------------------------------------------------------------------5 min ølpause efter ønske fra Niels
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Valg
A. Formand - Morten ej på valg
B. Kasserer - Nina, på valg, modtager genvalg - Nina valgt v/ akklamation
C. Bestyrelsesmedlem - Kjeld på valg, modtager ikke genvalg
Morten hilste fra Kjeld, der er på arbejde i den anden ende af landet, og fortalte at den
tak der ellers gives til afgående bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen derfor
udskydes til første danseaften
Bestyrelsen foreslår Erling - Erling valgt v/ akklamation
D. Bestyrelsesmedlem - Søster, på valg, modtager genvalg
- Søster valgt v/ akklamantion
E. Bestyrelsesmedlem - Kristina, ej på valg

F. Bestyrelsessuppleant - Kim, på valg
Andreas meldte sig som kandidat til posten og blev valgt v/ akklamaton
G. Revisor - Brian, på valg
Brian har mundtligt tilkendegivet i vidners nærværelse at han er villig til at
modtage genvalg hvis der ikke er andre kandidater - Brian blev derefter
valgt v/ akklamation
H. Revisor - Lena, ej på valg
I. Revisorsuppleant, Anne-Mette, på valg, modtager ikke genvalg
Jakob Snoer meldte sig til posten og blev valgt v/ akklamation

7.Indkomne forslag - ingen indkomne forslag
8. Eventuelt
Foreningens fremtid, kom med forslag til ændringer eller forbedringer.
Formanden tog ordet, fordi han godt kunne tænke sig, at det blev endnu mere
attraktivt at komme til arrangementer, danseaftner, legestuer, mm. Hvad skal der til de tilstedeværende blev opfordret til at komme med input både ift. at tiltrække egne
medlemmer og alle andre.
Peter Bodin - de unge, ville nok være glade for arrangementer hvor man lagde vægt
på at støve flere unge sammen, f.eks. en enkelt legestue/danseaften i løbet af sæsonen.
Andreas - som en af de unge – mener, at selv om de unge er glade for legestuer, så er
det ikke nok med det, han regner med, at der kommer 3 nye unge par næste sæson,
fordi de har været med til legestuer. Der er et ønske om, at mandagene kunne være lidt
mere legestueagtige, så der ikke er så langt fra det ene til det andet. F.eks.
Træning/tringennemgang før pausen og “fri leg” efter pausen.
En af de store forcer ved folkedansen er mangfoldigheden bla. i alder, og det er noget
af det, der kan virke tiltrækkende mere end deciderede ungdomsarrangementer.
Hvordan får man kontakt til de unge? Man skal ha’ damerne med, det er dem der
bestemmer :o)
Kollegie arrangementer / reklamer kan også være en god ide, f.eks. ifm. Herlev
Festuge, men ellers er mund-til-mund metoden nok den bedste.
Kan man få støtte fra f.eks. Regionen/ DIF til “fyrtårnsprojekt” om hvad der skal til
og så gøre det.
Vi skal være glade for det, der går godt, det skaber positiv snak, og er dermed til at
skabe mere af det samme. Det er selvfølgelig vigtigt at få unge med, men vi har først
og fremmest brug for medlemmer - uanset alder.
Hvis man kan holde kontakten til de unge igennem legestuer indtil de er parate til
decideret medlemskab, er det også en mulighed. Der er nok mange, der “vender
tilbage”, når de lige er kommet over modedillerne.
Man kan også se, om man kan skabe forbindelse til de unges netværk.

Hvor kom de nye medlemmer fra, som vi har fået i år - kan vi trække mere fra den
retning?
Foreningen har en facebook gruppe, hvor der løbende kommer nye medlemmer.
Legestuer og temaarrangementer annonceres her.
De “gamle unge” - kan vi få dem ind igen? Der er nok et problem med børnepasning.
Invitere de passive med til ½ danseaften + sangaften. Kan i hvert fald være godt ift. at
holde fast i de passive medlemmer, så de kan se, at der er en levende forening til andet
end legestuerne.
Ønske”koncert” til en/et par danseaftner om året.
Vi skal huske, at forældre på familiehold også er en del af de passive medlemmer.
Er der noget på musikskolerne? Rene mener ikke, der er så meget for tiden - til dels
fordi der ikke er så meget, man kan komme ud at spille til.
Kunne man evt. tage dem / nogen med til forårsfesten? Det kunne Rene måske nok
finde ud af at få nogen med til, og vil prøve det frem mod forårsfesten 2012.

Der blev spurgt til udlandsarbejdet - og Morten opfordrede til at en uden for
bestyrelsen melder sig som udlandsrepræsentant - f.eks. Til julekortskrivning.

Tom takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Morten takkede for den gode stemning og bød Erling velkommen i bestyrelsen og til
Andreas som den nye bestyrelsessuppleant og den nye revisorsuppleant.
Tak for i aften.

