Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Forelæggelse af næste års budget.
6. Godkendelse af kontingent og danseafgift
7. Indkomne forslag
8. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.
9. Evt.

Referat fra den ordinære generalforsamling d. 30 oktober 2016.
Tina bød velkommen.
Ordstyren konkluderede at der er indkaldt i.h.t vedtægterne og at generalforsamlingen
dermed er lovligt indkaldt..
Der var 15 stemmeberettiget medlemmer tilstede.

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
Jeanette Johnsen blev valgt til dirigent.
Stemmetællere. Merle Pedersen og Per Sørensen.

2. Valg af referent.
Lea Halvorsen blev valgt

3. Bestyrelsens beretning.
Tina gennemgik det forgangne år.
Foreningen blev stiftet d. 29 februar 2016.
Klubben skal favne bredt, og rummer både country og non-country. Der er vægt på det
sociale, og alle skal kunne være her.
Vi startede med 9 hold, 1 hold er blevet nedlagt. De resterende hold kører.
Foreningen har deltaget i og afholdt en række arrangementer ind til videre. En vel besøgt
Intro aften, en fest for begyndere og begynder +, mange eksterne arrangementer hos
andre klubber..
Vi har haft en stand på Slangerup jazz festival, og vi har danset på torvet i Fr. Sund.
Stor tak til alle som har ydet en indsats.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Mia gennemgik årsregnskabet.
Der er 39 medlemmer.
Det underskud vi har haft kraft af at vi er en nystartet klub, er vi nu i stand til at udligne, så
året går i 0,-.
Spørgsmål:
Uddannelses udgifter. 2 som har været på kursus.
Årsregnskab godkendt.

5. Forelæggelse af næste års budget.
Mia gennemgik næste års budget.
Ingen kommentarer til budget.

6. Godkendelse af kontingent og danseafgift
Bestyrelsen ønsker uændret kontingent og medlemskontingent.
Dette blev vedtaget.
7. Indkomne forslag
Indkomne forslag:
Paragraf 6. stk. 2 regnskabsåret ændres, fra:
D. 1. oktober – 30. september

Til:
D. 1. august til 31. juli.
Det blev vedtaget at regnskabsåret ændres pr. det kommende år.
Paragraf 6. stk.4 ændres fra .. regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen. Ændres til
revisor og kasser underskriver. Med den tilføjelse at den samlede bestyrelse skal
godkende regnskabet, før det sendes til revisor og underskrives af kasser og revisor.
Det blev vedtaget.
Der nedsættes et fest/event udvalg:
Udvalget skal være med til udførelse og eller planlægning af opgaverne, så det hele ikke
nødvendigvis ligger hos bestyrelsen.
Der laves et skriv som deles ud på holdene.
8. Valg i henhold til § 5, stk. 2 og 3.
Valg til bestyrelse.
Lars Hendriksen er ikke på valg som det er oplyst.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Formands valg. Tina B. Jensen genopstiller. Da der ikke var nogen modkandidater
fortsætter Tina.
2 bestyrelsesmedlemmer: Marianne Pedersen, Per Sørensen blev valgt
2 suppleant. Jytte Jesse, Hanne Halgaard
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Sarah Nørgaard, har sagt ja til at være revisor. Ingen suppleant.
9. Evt.
Generalforsamlingen er ikke beslutningsdygtig under evt.
Niels fremviste klubbens nye T-shirts. Salgspris 150,Tilbuddet er på 50 StK T-shirts.
Niels kommer rundt på holdene så man kan bestille T-shirts. De skal betales ved bestilling.
Der kom et forslag om at man laver logo på vest. Der arbejdes videre med ideen

