
 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 11. November 2018 

 

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: 26. 
 
Ad 1. Jeanette Johnsen blev valgt som dirigent. Vera Christensen og Anette Olsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 
Ad 2. Marianne Pedersen blev valgt som referant. 
 
Ad 3. Formanden oplæste beretningen for sæson 2017/2018. Beretningen vedlægges referatet og lægges på 
foreningens hjemmeside.  
 
Ingen spørgsmål til formandens beretning. 
 
Ad 4. Revisor Sara Nørgaard fremlagde det omdelte årsregnskab. Foreningen har 68 medlemmer. 
 
Anette Olsen: Hvorfor er interne og eksterne arrangementer delt i regnskabet under omsætning, men ikke 
under omkostninger?  
Revisor Sara Nørgård svarede, at så længe tallene er så fine for alle arrangementer er det ikke en 
nødvendighed i regnskabet at kunne skelne mellem interne og eksterne arrangementer under omkostninger. 
 
Årsregnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
Ad 5. Kasserer Jeanne Neumann stod for dette punkt. Budgettet er ikke udarbejdet og fremsendes snarest pr. 
mail til alle medlemmer. 
 
Ingen kommentarer til ovenstående vedr. budget. 
 
Ad 6. Bestyrelsen ønsker uændret kontingent og medlemskontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 7. Indkomne forslag til vedtægtsændinger blev alle vedtaget:  
Fra Marianne Pedersen: 
§3, stk. 1: Rettes til „udmelding kan ske ved henvendelse til bestyrelse eller instruktør“. 
§3, stk. 3: Rettes til „Ved eventuel danseafgift/kontingentrestance, udsender foreningen en rykker. Hvis denne 
rykker ikke betales indenfor kort tid udsendes endnu en rykker med en måneds betalingsfrist indeholdende et 
varsel om eksklusion. 
Fra Vera Christensen: 
Ændringer til vedtægterne træder i kraft fra den dato hvor de vedtages. Har vedtægtsændringer direkte 
indflydelse på regnskabet, træder ændringerne først i kraft fra kommende generalforsamling. 
 
 



Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Suppleant Hanne Halgaard genopstiller ikke. 
Bestyrelsesmedlem Lars Hendriksen genopstiller ikke. 
 
Formand for to år: Niels Sander blev valgt, uden modkandidat. 
Sekretær for to år: Marianne Pedersen blev valgt. 
Bestyrelsesmedlem for to år: Birthe Lützen blev valgt. 
Bestyrelsesmedlem for et år (halv periode – efter Lars Hendriksen): Gitte Reffs blev valgt. 
Bestyrelsesmedlem for et år: Jette Andreas Nielsen blev valgt. (skulle først have været på valg i ulige år = 2 
år) 
Suppleant for et år: Vera Christensen blev valgt. 
Suppleant for et år: Marianne Richelsen. 
 
Revisor for et år: Carsten Andersen blev valgt, uden modkandidat. 
Revisorsuppleant for et år : Anette Olsen blev valgt, uden modkandidat. 
 
Ad 9.  
 
Formanden takkede Hanne Halgaard og Lars Hendriksen for deres gode arbejde i bestyrelsen. 
 
For referatet, Marianne Pedersen 
 
  



 
 
Formandens beretning – sæson 2017-2018 
 
2. sæson 
 
Vores kun 2 år gamle forening var kommet over de første udfordrende etableringsproblemer. 
 

Bestyrelsen var bevidst om, at vi ikke kan klare alle opgaverne alene, især ikke med vores ambitionsniveau. 
Derfor blev både støtteforening og arrangementsudvalg søsat. 
 
Vores første nye tiltag var nytårsdans, som blev afholdt i Valhal. Heldigvis fik vi fuldt hus – og en tradition er 
grundlagt. 
Foreningens næste store satsning blev års- og afslutningsfest med Guillaume Richard. Til alt held kom Niels 
Poulsen fra Odense, som fuldgyldig reservestjerne, da Guillaume meldte afbud kun 10 dage inden festen. 
Det var første gang vi afholdt arrangement i Skuldelev Hallen og det var en smuk ramme om festen. 
Den ordinære sæson sluttede med gode nyheder om, at vi havde kørt to nye instruktører i stilling – af egen avl 
 - desværre måtte vi også sige farvel til Lea, som trak sig af personlige grunde.  
 
I sommerens løb havde vi for anden gang dans på havnen – så endnu en tradition er grundlagt. 8 gange blev 
det til i alt – og nogle af vores nye dansere opdagede os der. I sommerens løb lykkedes os også at overbevise 
Malene om, at hun skulle med på instruktørkursus, sammen med Vera og Christine, så hun fungere som 
backup for de faste instruktører – dejligt med alle de nye, som sikrer klubben et solidt undervisningsgrundlag. 
 
Nyt musikanlæg + højtalere har vi investeret i – og der blev lavet en fin musik video-reklame som kunne 
trække dansere til sæsonen 2018-2019. 
 
Til sidst vil jeg gerne rette en tak til alle jer, som støtter og hjælper med at drive foreningen videre. 
Vores ambition er, at ingen drømme eller idéer er for store – og intet er umuligt – før vi har prøvet. 
 
Mvh 
Formand Niels Sander 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


