Herlev Folkedanserforening 6. maj 2013

Referat af Herlev Folkedanserforenings generalforsamling, afholdt på

Herlev Byskole - afd. Elver, Ederlandsvej nr. 23.
Mandag d. 6. maj 2013, kl. 20.00
Morten Petersen (formand) bød velkommen og startede generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Tom, som blev valgt ved akklamation.
Tom modtog valget og konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt med reference
til den dato, hvor han selv har modtaget indkaldelsen. Der blev opfordret til at sætte mobiltelefonerne på lydløs.

2.

Valg af referent
Bestyrelsen foreslog Turid, som blev valgt ved akklamation. Turid modtog valget.

3.

Formandens beretning
Vi har i den forgangne sæson afholdt syv bestyrelsesmøder, og vi har rigtig hygget os.
I ”gamle dage” var der tradition for, at foreningen deltog i Folkedansens Dag på Frilandsmuseet. Denne tradition var gået lidt i glemmebogen, indtil Andreas fandt på at puste nyt liv i
den. En dejlig søndag i august havde han arrangeret en stor fælles skovtur for hele foreningen.
Formålet var at deltage i Folkedansens Dag, men kun på hyggeniveau, det med opvisninger på
Frilandsmuseet kan måske komme til på et senere tidspunkt. Det var en skøn dag, og selv om
der kom et par raske regnbyger, mens vi spiste, kunne det ikke ødelægge den gode stemning.
Paraplyer, regnslag og fortyndet snaps er jo bare en del af charmen. Tak for initiativet
Andreas, du hænger nok på den igen i år!
Foreningen deltog igen sidste år i Herlev Festuge med et arrangement i Bygaden om lørdagen,
hvor interesserede kunne møde op og danse med os. Det holdt tørvejr, men det var til gengæld
ganske blæsende, hvilket betød støj i mikrofonerne og nogle noder på afveje. Vi var også
udfordret af noget ganske støjende musik fra Gadekærsscenen. Der var desværre kun ganske
få deltagere ud over vores egne dansere, så det var ikke den helt store succes, og det gav heller ikke umiddelbart nye medlemmer i foreningen. Vi mener dog stadig i bestyrelsen, at det er
vigtigt, at vi gør opmærksom på os selv, når muligheden byder sig, og dans i gågaden er både
billigere og mere effektivt end en annonce i Herlev Bladet.
Da dansesæsonen startede i september, kunne vi tælle omkring tre kvadriller til mandagstræningerne. En del af de unge mennesker, som var med året før, var ikke mødt, hvilket er meget
trist, men uddannelse, transportmuligheder og økonomi spiller ind, når der vælges fritidsinteresser. Lad os håbe, at de har hygget sig hos os og dukker op igen på et senere tidspunkt.
I løbet af sæsonen har vi afholdt fire større arrangementer. Efterårslegestuen var faktisk en
meget hyggelig aften, men også en meget mager omgang. Vi havde ramt samme dato som
Brønshøj Folkedanseres jubilæumslegestue, hvilket resulterede i ca. 60 deltagere og et nedslående økonomisk resultat. Jeg kan i den anledning gøre opmærksom på, at vi har indgået et
tættere samarbejde med netop Brønshøj Folkedansere, så vi så vidt muligt, ikke lægger
legestuer på samme datoer. Vi kan ikke undgå at ramme datoer for alle andre foreninger, men
når nu vi er naboer, kan vi i hvert fald gøre et forsøg.
Vores interne fester, juletræsfesten og forårsfesten var begge godt besøgt, humøret højt og
danselysten stor. ”Lige som de plejer”, fristes jeg til at sige. Det er netop til disse fester, at vi
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ser familierne til de aktive dansere, og jeg kan med glæde konstatere, at der er dejligt mange
børn/mindre søskende i kulissen, som snart kan supplere vores børnehold.
Vores opvisningslegestue var en kæmpe succes (da vi endelig fik fat i en nøgle, så vi kunne
komme ind). Tæt ved 120 gæster! Det gav trængsel på dansegulvet, men det betød ikke noget.
Der var plads til alle, og der blev udvist hensyn til de mindste dansere og til dem, som ikke
var så øvede. Det er god folkedanser-stil!
Vi fik i denne sæson også lavet forenings T-shirts. Erling fik sat gang i indhentning af tilbud
og fik designet en T-shirt med vores logo på, så vi kan gøre reklame for foreningen, når vi
deltager i Herlev Festuge, til legestuer eller lign.
Så er der det med vores lokalesituation: I sidste sæsons beretning fortalte jeg, at vi næsten var
på plads i ”Dybet” efter vores flytning, og nu står vi her et år senere, flyttet igen igen. Det er
vanskeligt at holde rede i, hvor mange gange vi er flyttet igennem årene.
Der var dog en ting, som var meget anderledes denne gang. Denne flytning var ikke af nød
eller tvang, det var et tilbud om at flytte til nye lokaler. Kommunen ønskede at få B73 Fitness
i lokalerne i Dybet, og hvis vi flyttede, kun de disponere over flere dage.
Vores første indskydelse var at afvise forslaget, vi havde flyttet mange gange nok, men vi
ville selvfølgelig gerne indgå i en dialog med kommunen. Efter det første møde, var vi
allerede lune på idéen om at flytte. Selvom det ville betyde et stort arbejde, var mængden af
fordele størst.
Den 6. december fik vi nøglerne til lokalet på skolen og så gik vi i gang. Vi fik bevilget en
pulje penge af kommunen, så vi kunne købe nyt inventar, hvilket kunne fremskynde
flytningen. Jeg tror, at de på kultur- og fritidsforvaltningen var taknemmelige over, at vi ville
flytte, og derfor var villige til at dække nogle af vores omkostninger.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har hjulpet med at flytte og indrette det nye lokale. Tak
til dem, som deltog ved arbejdsdagen/aftenen, hvor der virkelig blevet taget et godt ryk. Der
skal også lyde en speciel tak til Jan, der (tålmodigt) har hjulpet mig med opsætning af
lamelgardinerne og til Morten Lyngholm for at have hjulpet mig med at slæbe og samle
skabe, hvilket vi har brugt mange søndage på.
Resultatet er blevet rigtig godt. Pladsen, hvor vi danser, har næsten samme størrelse som salen
i Dybet, men der er mere åben plads omkring. Det bedste er dog vores nye foreningslokale,
det er helt vores eget, vi skal ikke dele det med andre! Det har givet os lyst til at indrette
lokalet rigtigt, og få sat vores eget præg på det. Desuden er der alarm på lokalerne, og risikoen
for vandskade i forbindelse med fygesne må siges at være lig nul. Det er dejligt, at man ikke
skal bekymre sig om vore dragter og lydanlæg i den forbindelse.
Kort om den nærmeste fremtid inden sæsonstart: I år er landsstævnet i Hundested. Det giver
mulighed for, at man kan deltage blot nogle af dagene eller til udvalgte arrangementer uden at
løse billet til hele ugen, da Hundested ligger i ”pendler afstand”. Vi kommer nok også til at
deltage i Herlev Festuge igen, Erling har mere om det senere. Folkedansens Dag på Frilandsmuseet kan også regne med besøg af vores forening igen i år, Andreas er selvskrevet som
arrangør.
Til sidst vil jeg blot sige tak til alle foreningens medlemmer, unge som gamle, der alle er med
til at holde liv i vores gamle kulturarv og er med til at gøre Herlev Folkedanserforening til et
rigtig hyggeligt sted at mødes.
Tak.
Beretningen blev godkendt ved akklamation
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4.

Beretninger i øvrigt
a.

Børne- og ungdomsarbejdet v/Søster
Rigtig mange tak til børn, forældre og bedsteforældre, der troligt kommer søndag efter
søndag.
Ni børn med forældre på det lille hold, det store hold knap så godt – 5-6 på det der til
sidst blev et juniorhold. Det har været nogle rigtig gode søndage, og jeg håber min
efterfølger i bestyrelsen også vil synes det. Glæder mig til at mødes på Friland i august
og på gensyn til september. Søster takkede alle.
Godkendt ved akklamation

b.

Regionsarbejdet v/Andreas
Der er et langt og ikke særligt informativt referat fra regionsmødet; det kan findes i det
endelige referat på LDFs regionsmøde (dog noget fejlbehæftet da Andreas spurgte efter
et arrangement, men blev refereret for at ville lave et). For at opsummere kort det der er
interessant for Herlev:
Region København går meget op i økonomien, og den er meget solid.
Region København vil gerne lave flere arrangementer i samarbejde med de lokale foreninger grundet tilskudsordninger; de tilbyder derfor at komme på besøg hos foreningens
bestyrelse og gennemgå støttemuligheder m.v. (bl.a. Folkeoplysningsudvalg og kulturelt
samråd). Dette er et tilbud, bestyrelsen har tænkt sig at tage imod.
Arrangementer i regionen:
Der arrangeres folkedans i Tivoli 30. maj, som de gerne ville have at Region København skulle stå for i stedet for en lokalforening (der skulle følge yderligere info ??)
Dans på Frilandsmuseet gentages, og pr-samarbejdet med Nationalmuseet forsøges
forbedret.
Der er ”Senior-dansedag” i Hundested torsdag under landsstævnet, hvor det vil være
muligt at købe en enkeltdags billet med arrangement igennem Region København.
Anders Nielsen er superbruger på det nye medlemssystem og kan kontaktes hvis man
vil bede om hjælp.
B&U er midlertidigt ude af drift da der ikke er nogen der har lyst til at stå for det (Andreas havde spurgt ind til et eventuelt ungdomssamarbejde mellem regionens
foreninger).
Herlev spurgte ind til visioner mv: Her var svaret, at man ville have en fungerende
regionskonkurrence op at køre og hjælpe LDF med at blive et selvstændigt forbund
under DIF.
Træning 4., 11. og 18. juni til regionslegestuen i Hundested (landsstævne).
Beretningen godkendt ved akklamation

c.

Landsarbejdet v/Erling og Morten
Beretning blev givet ud fra årsmødereferatet på LDF’s hjemmeside, da HFF af
økonomiske årsager fravalgte at deltage i landsmødet.
Der har endnu engang været snak om at være selvstændigt specialforbund under DIF –
det kan give betragtelige økonomiske fordele for LDF.
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Det tidligere samarbejde med sportsdanserne er ophørt, og hvis vi kan blive et selvstændigt forbund kan vi få større del af tipsmidlerne. Det kræver dog at vi får nogle konkurrencer til at fungere nationalt, og senere også internationalt, måske nordiske mesterskaber, men det er svært da det jo ikke er de samme danse vi danser.
Der arbejdes på et nyt medlemssystem, det har taget meget tid, og mange midler at få op
at køre.
Der efterlyses deltagere til LDF’s instruktør- og dommerkurser.
DM 2013 kan ikke afholdes p.g.a. for få deltagere.
Domænenavnet df.dk er solgt for 75.000,- kr.
Der henvises i øvrigt til referatet på LDF’s hjemmeside www.folkedans.dk
Annette supplerede med at der er kommet ny formand, Jan Todsen fra Nordjylland
Kontingentstigning på 10 kr pr medlem
Der blev spurgt omkring foreningens (HFF) tanker om at sende medlemmer på instruktørkursus, men der blev også sagt, at vi ikke havde råd til at deltage i årsmødet.
Bestyrelsen svarede, at det var en overvejelse om at indflydelsen på årsmødet var relativ
lille ift. prisen, mens udgiften til uddannelse, kunne forventes at falde tilbage til foreningens nytte.
Der blev spurgt efter mere information omkring instruktøruddannelsen
Godkendt ved akklamation
d.

Øvrige udvalg v/Morten
Ikke så meget ift. øvrige udvalg, men måske kommer der et jubilæumsudvalg næste år
(se evt.)
Udenrigsudvalget v/udenrigskorrespondent Tom
I Salzburg er Ernst og Linde trådt tilbage som formand og næstformandinde, men der er
kommet ny og væsentlig yngre formand, og kontakten holdes ved lige.
I Halle er der genoptaget kontakt til Frank og Annette Preuss, som meget gerne ville
have haft os ned omkring 1. maj, til deres 1. Mai-Fest. Vi er inviteret til at komme i
2015, hvor 1. maj falder i en weekend.
Der er p.t. ingen kontakt til berlinerne, men det kan da overvejes at forsøge at genoptage
kontakten også dertil.
Godkendt ved akklamation.

5.

Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent
Regnskab:
Underskud på godt 3.000 kr., det havde vi ikke helt regnet med, men heldigvis kom der
indbetaling af kontingent lige efter afslutning af regnskabet. (Det er også afspejlet i, at
kontingentet på regnskabet er lavere end budgetteret).
Morten Petersen forklarede, at julekalenderdifferencen skyldes samarbejde med FFF
angående salg af kalendere, hvor det endte med en forskel på to kalendere.
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Kjeld roste regnskabet – meget stabilt over de sidste mange år. Budget og regnskab stemmer
også meget flot overens.
Erling kommenterede, at det ikke udelukkende kan være kassererens skyld, men også de der
står for bl.a. indkøb til arrangementer – tak til Morten, Søster og resten af familien.
Tom opfordrede til at rose Nina for det flotte regnskab og arbejde. Regnskabet blev godkendt
ved akklamation.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter forbliver uændrede.
a.
Voksne:
b.
Unge 14 – 17 år:
c.
Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn:
d.
Passive:
e.
Familiehold 1 og/eller 2
▪ Det første barn:
▪ Hvert efterfølgende søskende eller
barn med adressefællesskab:

kr. 1050,kr. 750,kr. 800,kr. 250,kr. 500,kr. 250,-

Morten fremlagde begrundelsen for ikke at hæve kontingentet: Vi hævede det med 25 kr.
sidste år og håber at kunne undgå endnu en stigning, men blot absorbere LDF-kontingentstigningen i budgettet.
Peter B. anerkendte forslaget, også med begrundelse i det stabile regnskab.
Vedtaget ved akklamation.
Pause fra kl. 21 til 21.15.
6.

Valg
a.
Formanden, Morten, ej på valg.
b.

Kassereren, Nina, på valg - modtager ikke genvalg.
Sonja lod sig modvilligt opstille (mener, at det bør være et aktivt medlem).
Valgt ved akklamation .

c.

Bestyrelsesmedlem, Andreas, ej på valg.

d.

1. bestyrelsesmedlem, Søster, på valg - modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Troels.
Troels blev valgt ved akklamation.
2. bestyrelsesmedlem, Erling, på valg - modtager genvalg.
Erling valgt ved akklamation.

7.

e.

Bestyrelsessuppleant, bestyrelsen foreslår Sanne.
Sanne valgt ved akklamation.

f.

Revisor Lena, ej på valg.

g.

Revisor, Brian, på valg - modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Helle Lorenzen.
Helle valgt ved akklamation.

h.

Revisorsuppleant, bestyrelsen foreslår Nina Bodin.
Nina valgt ved akklamation.

Indkomne forslag
På indkaldelsen er det angivet at forældre til medlemmer under 14 kan stemme på børnenes
vegne. Det er ikke i overensstemmelse med vedtægterne, da det er blevet fjernet ved den
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seneste gennemgribende revision. Formanden meddelte, at da der er nok fremmødte medlemmer til at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, skal der stemmes iht. vedtægterne, dvs.
der kan ikke stemmes for medlemmer under 14 år. Formanden beklagede fejlen, der nok skal
blive rettet til næste generalforsamling.
Antal medlemmer i foreningen: 70 (60 over 14, inkl. æresmedlemmer, passive, 10 børn)
Antal fremmødte inkl. fuldmagter: 38
I flg. vedtægterne er generalforsamlingen beslutningsdygtig ift. vedtægtsændringer, hvis der
er over halvdelen af foreningens medlemmer til stede, og vedtægtsændringer kan indføres,
hvis mere end to tredjedele af de fremmødte stemmer for (dvs. 26 stemmer for).
To forslag til vedtægtsændringer fra Sonja - se bilag 1
Forslag 1: Ændring af forkortelse for Landsforeningen Danske Folkedansere til LDF
Flere udtalte sig i favør for forslaget.
Der var ingen stemmer imod
Der var ingen, der undlod at stemme
Forslaget er enstemmigt vedtaget
Forslag 2: Ændring af passive medlemmer til støttemedlemmer
Ove spurgte til det sidste afsnit ift. inddragelse af lokalområdet. Indebærer
støttemedlemskab også medlemskab af LDF.
Morten læste af vedtægternes § 2 stk. 2, hvor der står at alle foreningens medlemmer
er medlem af LDF.
Troels foreslog, at vi tog stilling til forslaget som det står, så kan den anden del
(medlemskab af LDF) komme senere.
Flere udtalte sig i favør for forslaget
Stemmer imod: 0
Undlod at stemme: 3
Stemmer for: 35
Forslaget vedtaget
Forslag fra Erling - se bilag 2
Egentlig kræver logoændring ikke en generalforsamlingsbeslutning, men Erling ville
gerne have generalforsamlingen til at godkende det logo, der allerede er anvendt på
vores t-shirts.
Der blev spurgt hvor vi bruger logoet: T-shirts, brevpapir, invitationer, hjemmeside.
Lise oplyste, at det ikke kan ændres på sølvnålene, da det er en matrice Jørgen
Bjerring i sin tid har lavet og foræret til foreningen.
Kristina foreslog at skrive Dans dig glad øverst, og foreningens navn nederst.
Sonja synes, det er fint, emnet bliver taget op, foreningens logo har ændret sig over tid
(med og uden foreningsnavn osv.), og hun ser ikke vores værdier afspejlet i logoet
(livsglæde, flere aldersgrupper osv.). Da logoet primært skal bruges udad til kan det
være en fordel, hvis vi kunne signalere noget mere tidsvarende, og anbefalede at sætte
noget arbejde i gang om udvikling af nyt logo, som f.eks. kunne blive afsløret ifm.
Jubilæet.
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Kjeld mener ikke at slogan hører hjemme i logo, det er to adskilte ting.
Troels tilsluttede sig Sonjas forslag om at udvikle/designe et nyt logo.
Logoet er oprindeligt tegnet af den Kgl. Medaljør. (historisk oplysning). Logoet er
syet på vores faner. På fanen er der dog også angivet forkert stiftelsesdato.
Der blev argumenteret for, at det kan ødelægge image at skifte logo for tit, men også
at der er mange der bruger noget lignende, og at det måske ikke er så kendt alligevel.
Forslag om at arbejde med branding generelt, både logo, farver på hjemmeside og i
trykt materiale. Gerne i sameksistens med det gamle logo.
Niels tilføjede, at han mener, at der i nogle af de ældste papirer står Herlev Folkedans
nedenunder billedet.
Jan tilføjede om branding ikke i virkeligheden bør optages på landsplan. Hvortil Kjeld
svarede at LDF har lavet en designmanual, man kan klippe fra.
Erling trak forslaget og foreslog, at der bliver nedsat et udvalg til at arbejde videre
med logo.
8.

Eventuelt
Dirigenten indledte med at sige, at der ikke kan vedtages noget under punktet eventuelt.
Peter gjorde opmærksom på, at vores facebookside p.t. er oprettet som en person, og at det
måske kunne være en ide at lave en gruppe i stedet og så også bruge vores logo der.
Andreas har tænkt (!!!): Er folk interesserede i at tage til Halle i 2015, 1. maj-tur. Det kunne
være godt med en toårsplan også i forhold til at trække nye medlemmer ind i foreningen. Ca.
to tredjedele af de fremmødte viste interesse for sådan en tur.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen. Tom gjorde opmærksom på at der p.t. i Halle kun er et
børnehold, så det vil være en god ide at kunne sende nogle unge af sted. Voksenholdet i Halle
forsvandt med Margarethe og Jørgs dødsfald. Helle foreslog, at man kunne invitere
børneholdene med forældre på turen.
Jette tog tråden op fra beretningen om regionsarbejdet, mht. at der er et ønske i regionen
omkring konkurrence, og spurgte om foreningens holdning.
Morten Petersen sagde, at vi selvfølgelig gerne vil støtte regionsarbejdet, da vi jo også gerne
vil have støtte fra regionen, men at der ikke har været den store interesse fra medlemmerne,
de gange der har været agiteret for det.
Andreas foreslog, at man kunne søge at etablere et samarbejde med en eller flere andre
foreninger. Morten Petersen sagde, at det er parvis tilmelding til regionsmesterskaberne, så
alle der har lyst, kan stille op, men det kan være godt at skabe et samarbejde med andre for at
få større tilslutning.
Annette nævnte, at det er pardans, der er fokus på i konkurrencerne, da det er det niveau, der
kan laves konkurrencer i. Annette vil gerne hjælpe, hvis der er nogle der er interesserede.
Kjeld nævnte, at det er meget skægt at være med til konkurrencerne.
Morten Petersen: Herlev Festuge – vi har tilmeldt os efter nogenlunde samme koncept som
sidst, men håber på en bedre placering og mindre larm. Erling melder ud, når vi kommer
tættere på. Det er den sidste uge i august, og vi har søgt om at være med lørdag d. 31. august
omkring middagstid. Der vil ikke være træning inden, det er dans med publikum, så tag
venner og familie med.
Annette sagde at det kunne være godt at der kommer mange til Herlev Festuge, men at vi nok
skal overveje om alle fra foreningen skal have t-shirt på, da det kan virke for overvældende på
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udefrakommende (”lukket fest”).
Erling tilsluttede sig at det er vigtigt at vi møder op.
Frilandsmuseet: Andreas melder ud senere, men det bliver ligesom sidst, og det foregår
søndag d. 25. august.
Jubilæum: Foreningen bliver 60 år om to år (2015), og vi kunne godt tænke os at holde en fest
eller noget, men vi kunne godt tænke os input. Der vil blive sat penge til side af formuen, men
det kan nok ikke blive så stort, som da vi fyldte 40, hvor vi havde tre foreninger på besøg, da
det var meget mandskabskrævende.
Kom med forslag, så vil bestyrelsen forsøge at sætte en ramme og nedsætte et udvalg.
Den 15. juni (Valdemarsdag) vil vi lave et grillarrangement i atriumgården ved vores nye
lokaler. Tag selv mad med og kom og hyg. Der kommer en indbydelse snart, så vi kan bruge
vores nye gode faciliteter.
Peter Bodin: Der er lavet undersøgelser om, at det ikke er alle der læser deres mails, men at
alle læser deres sms. Det kunne være en god ide med påmindelser til medlemmerne, pris ca.
20 øre pr. sms (arrangement). Peter er ved at undersøge konceptet og vender tilbage til
bestyrelsen om det.
Tom rundede punktet af, takkede for god ro og orden og overdrog ordet til formanden
Det fik han så ikke lov til, da Annette tog ordet og rettede en tak til bestyrelsen i al almindelighed,
og en SÆRLIG tak til Søster for hendes mangeårige arbejde, herunder personalepleje i form af
kaffe til spillemanden, favnen af børnene og al hendes øvrige arbejde. Søster fik en særlig
takkegave af Annette og sagde, at hun havde glædet sig hver søndag til at komme derned.
Morten Petersen takkede Tom for at have styret os gennem aftenen med lækkert hår og selvtillid.
En tak til alle de der har lagt arbejde og år i foreningen. Nina har været kasserer i ni år, og Søster
har siddet i bestyrelsen i tre perioder (seks år alene i sidste periode), og der blev overrakt flotte
blomster.
Derefter bød Morten velkommen til de nye kræfter i bestyrelsen (og gamle kræfter på nye poster)
Generalforsamlingen afsluttet ca. kl. 22.20.

_____________________________________
Turid Lyngholm Preuss, referent

_____________________________________
Tom Beck Kristensen, dirigent
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Bilag 1.
Forslag modtaget fra Sonja:
14. marts 2013
Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 1:
Forkortelsen DF for Landsforeningen Danske Folkedansere ændres overalt i vedtægterne til LDF.
Begrundelse
Vedtægterne bringes i overensstemmelse med Landsforeningen Danske Folkedanseres, hvor § 1 stk.
1 lyder: ”Organisationens navn er Landsforeningen Danske Folkedansere (forkortet LDF).”
Samtidig mindsker det risikoen for, at nye medlemmer tror, de skal være medlem af et bestemt
politisk parti.

Forslag 2:
I § 3 stk. 3 ændres betegnelsen Passive til Støttemedlemmer.
Begrundelse
I de senere år er kontingentet for passive medlemmer hævet, mens udgifterne i forbindelse med dem
må være faldet, idet flere af os får informationer på mail i stedet for per brev.
Kontingentstigningerne har været højere end stigninger i kontingentet til Landsforeningen Danske
Folkedansere har krævet, hvorfor kontingentstigningerne vurderes at være sket til støtte for Herlev
Folkedanserforenings økonomi.
Ved at ændre Passive til Støttemedlemmer anerkender man, at medlemmer, der i sæsonen ikke
møder til undervisning, ikke nødvendigvis ligger henslængt på sofaen, men kan være aktive på
andre måder.
Desuden giver det mulighed for en bedre forankring i lokalområdet – og en bedre økonomi - hvis
man kan foreslå herlevborgere at blive støttemedlemmer for at bakke op om bevarelsen af vores
gamle kulturarv. Her klinger Støttemedlem mere positivt end Passiv.

Med venlig hilsen
Sonja G. Nielsen
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Bilag 2

Forslag modtaget fra Erling:
15. marts 2013
Jeg vil foreslå et nyt logo til foreningen (indsat).

Grundbilledet er det logo, foreningen har benyttet indtil nu, det dansende par.
I mit forslag er dels navnet "Herlev Folkedanserforening" samt sloganet "Dans dig glad" medtaget som
det er trykt på vores T-shirts.
Begrundelsen for forslaget er, at det nuværende logo ikke fortæller udenforstående, hvem der er tale
om.

Alternativt forslag, hvis ovenstående ikke kan godkendes af generalforsamlingen (Ikke vist):
Samme logo og forslag som ovenfor, dog uden sloganet "Dans dig glad".
Begrundelse: At foreningens navn bliver en del af logoet. Logoet bliver derfor genkendeligt som logo
for Herlev Folkedanserforening.

Erling Pedersen
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