
 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. November 2020 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetæller 
2. Valg af referent 
3. Formandens 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 – se nedenfor 
9. Eventuelt  
 
Stemmeberettigede deltagere ved generalforsamlingen: 14 
 
Ad 1. Jeanette Johnsen blev valgt som dirigent. Helle Thønnings og Helle Øllgaard Olsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 
Ad 2. Marianne Bøgel blev valgt som referent. 
 
Ad 3. Formanden oplæste beretningen for sæson 2019/2020. Beretningen vedlægges referatet og lægges på 

foreningens hjemmeside.  
 
Ingen spørgsmål til formandens beretning. 
 
Ad 4. Kasserer Rie Bidsted fremlagde det omdelte årsregnskab. Foreningen har 85 medlemmer. 
 
Årsregnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Spørgsmål fra Berit Hansen; hvad dækker posten 
abonnementer over ? Rie svarede at abonnementer bla.er NemTilmeld, MobilePay, medlemskab af DGI og El-
værket. 
 
Ad 5. Kasserer Rie Bidsted stod for dette punkt. Budget denne sæson, er corona-situationen taget i 

betragtning usikkert, men det bedst mulige skøn. 
 
Ad 6. Bestyrelsen ønsker uændret kontingent og medlemskontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 
Ad 7. Ingen indkomne forslag. 

 
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Formand Niels Sander genopstiller ikke. 
Bestyrelsesmedlem Marianne Bøgel genopstiller ikke. 
Bestyrelsesmedlem Birthe Lytzen – på valg for 2 år (vælges i lige år) – modtager genvalg 
 
Suppleant Marianne Richelsen genopstiller ikke. 
Suppleant Marianne Vesth genopstiller ikke. 
 
Formand for to år: Ingen kandidat til posten, 
Bestyrelsesmedlem for to år: Berit Hansen, 
Bestyrelsesmedlem for to år: Birthe Lytzen blev genvalgt, 
Suppleant for et år: Helle Øllgaard Olsen 
Suppleant for et år: Ingen kandidat til posten 
 



Revisor for et år: Carsten Andersen blev genvalgt, uden modkandidat. 
Revisorsuppleant for et år : Anette Olsen blev genvalgt, uden modkandidat. 
 
Dermed er der to åbne poster i bestyrelsen – formand og en suppleant.  
Der skrives mail til klubbens dansere, i håb om, at der måske er to dansere der har lyst til, at blive en del af 
bestyrelsen. Efterfølgende indkaldes til ekstraordinær generalforsamling eller muligheden for, at håndtere det 
via. mail aft. corona-situationen. 
 
Ad 9.  
Intet til punktet. 
 
For referatet, Marianne Bøgel. 
 
 
 
 
Formandens beretning – sæson 2019-2020 
 

Vi kom godt i gang med klubbens 4. sæson og arrangerede – udover vores sædvanlige sammenkomster – et 
brag af en Halloween fest med Maddison Glover fra Australien. 
 
Som sædvanlig havde vi en velbesøgt Nytårskur med bobler og alt tilhørende. 
 
Det så ud til at blive vores bedste sæson til dato – da Coronaen pludselig afkortede sæsonen med 1,5 måned. 
 
Til afveksling fra vores vanlige sommerdans på havnen ved Toldboden fik vi stablet lidt alternativt 
sommerdans på benene – dog kun for klubbens egne medlemmer, så vi trods alt kunne mødes under de nye 
kriterier. 
 
Heldigvis startede denne sæson ud på bedste vis …. Men som I alle ved holdt det ikke længe – og derfor 
mødes vi i dag på denne alternative måde. 
 
Med ønsket om en kommende sæson, som forhåbentlig bliver næsten normal – lige om lidt – vil jeg takke 
vores dansere for at holde ved og støtte op om klubben – og ikke mindst også tak til instruktørerne, som har 
gjort alt hvad de kunne for at vi har kunnet danse så meget som muligt – under de alternative former, som 
Coronaen har givet os. 
 
Mvh 
Formand Niels Sander 
 
 


