
 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 4. November 2021  
  

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   
  
  
Ad 1. Bent Givskov blev valgt som dirigent. Tania Fatum blev valgt som stemmetæller. Dirigenten 
meddelte, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at er beslutningsdygtig.  
  
Ad 2. Berit Hansen blev valgt som referent.  
  
Ad 3. Formanden oplæste beretningen for sæson 2020/2021. Niels oplyste derudover, at der er en 
medlems fremgang på 30%. Beretningen ses sidst i 
eferatet og lægges på foreningens hjemmeside.   
  
Ingen spørgsmål til formandens beretning.  
  
Ad 4. Kasserer Rie Bidsted fremlagde det omdelte årsregnskab. Balancen blev ikke fremlagt 
grundet en forglemmelse. Rie fortalte at der er ca. 85.000 i overskud. 
Der har ikke været arrangementer. Der er givet rabat på danseafgiften til gengangere, indkøbt et 
nyt musikanlæg og investeret i Tamra Rosanes underholdning til Havnedans. 
  
Årsregnskabet blev godkendt.  
  
Ad 5. Kasserer Rie Bidsted stod for dette punkt. Budget for denne sæson, er det 
bedst mulige skøn, og baseret på forrige sæson 

  
Ad 6. Bestyrelsen ønsker uændret kontingent og danseafgift.  
Dette blev enstemmigt vedtaget.  
  
Ad 7. Bestyrelsen foreslog, at bibeholde bestyrelsens struktur, dvs. med 7 bestyrelses 
medlemmer. Dette blev vedtaget.  
  



Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Næstformand Bent Givskov er genvalgt 
Kasserer Rie Bidsted er genvalgt 
Best. medl. Marianne Bøgel er genvalgt  
Best. medl. Jette Andreas Nielsen er genvalgt 
 
Som suppleanter er desuden valgt Helle Clausen og Britta Presmann 
 
Revisor Carsten Andersen – valgt for 1 år – Genvalgt 
Revisorsuppleant Anette Olsen – valgt for 1 år – Genvalgt 

 

Ad 9.   
Anette Studsgård spurgte ind til hvilke arrangementer og tiltag bestyrelsen har.  
Marianne Bøgel fortalte, at der er planer om en aften med step-sheets-forståelse, træning i 
grundtrin, og en medlems-tur. Der er snart et begynderarrangement, nytårsdans, og det overvejes 
om vi skal holde 6 års fødselsdag for GIOL, da 5 års fest ikke kunne gennemføres grundet covid-
nedluk.  
 
Der søges medlemmer til Arrangements udvalget. Der er få møder i gruppen, hvor planer for 
fremtidige arrangementer lægges. Det vigtigste er at kunne hjælpe med praktikken omkring 
afholdelse af arrangementerne. Kontakt Marianne Bøgel, Jeanette Johnsen eller Birthe Lytzen.  
 

  
Formandens beretning – sæson 2020 – 2021



 
For referat/Berit Hansen 


