
 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 10. November 2019 

 

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: 22 
 
Ad 1. Jeanette Johnsen blev valgt som dirigent. Helle Thønnings og Mette Richelsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 
Ad 2. Marianne Bøgel blev valgt som referent. 
 
Ad 3. Formanden oplæste beretningen for sæson 2018/2019. Beretningen vedlægges referatet og lægges på 
foreningens hjemmeside.  
 
Ingen spørgsmål til formandens beretning. 
 
Ad 4. Kasserer Jeanne Neumann fremlagde det omdelte årsregnskab. Foreningen har 86 medlemmer. 
 
Årsregnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Spørgsmål fra Jette Jespersen; hvad er skyldige 
omkostninger? Jeanne svarede at skyldige omkostninger er t-shirts og merchandise på lager. 
 
Ad 5. Kasserer Jeanne Neumann stod for dette punkt.  
 
Ad 6. Bestyrelsen ønsker uændret kontingent og medlemskontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 7. Ingen indkomne forslag. 
 
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Næstformand Anette Studsgaard genopstiller ikke. 
Bestyrelsesmedlem Gitte Reffs genopstiller ikke. 
Suppleant Vera Christensen genopstiller ikke. 
Bestyrelsesmedlem Jette Andreas Nielsen – på valg for 2 år (vælges i ulige år) – modtager genvalg 
Kasserer Jeanne Neumann genopstiller ikke som kasserer – men fortsætter gerne som bestyrelsesmedlem. 
 
Næstformand for to år: Anette Hansen, 
Kasserer for to år: Rie Bidsted, 
Bestyrelsesmedlem for to år: Jeanne Neumann, 
Bestyrelsesmedlem for to år: Jette Andreas Nielsen blev genvalgt, 
Suppleant for et år: Marianne Vesth, 
Suppleant for et år: Marianne Richelsen blev genvalgt. 
 
Revisor for et år: Carsten Andersen blev genvalgt, uden modkandidat. 
Revisorsuppleant for et år : Anette Olsen blev genvalgt, uden modkandidat. 



 
Ad 9.  
 
Formanden takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsen. 
 
For referatet, Marianne Bøgel. 
 
 
 
 
Formandens beretning – sæson 2018-2019 
 
Så er det tiden til et tilbageblik på sidste sæson, som var foreningens 3. 
 
Her lagde vi ud med at sige velkommen til Edvard Thalsø som instruktør, så vi nu havde en god 
instruktørgruppe. 
 
Sidste sæson indeholdt alle de ”sædvanlige” arrangementer, som vi som klub, og vores gæster er blevet vant 
til, at vi afholder – begynderfest, juleafslutning, nytårsfest mm. – men sæsonen bød også på et par nyheder – 
en tur ”ud-af-huset” – en miniklubtur – hvor godt 10 medlemmer tog en tur til Odense, for at deltage i Niels 
Poulsens 50 års fødselsdag. En hyggelig weekend, med overnatning på en dejlig B&B i Munkerup udenfor 
Odense. For flere deltagere var det første gang de var af sted med overnatning i klub-regi og mit indtryk var, at 
alle havde en rigtig god tur. 
 
Med Jeanette som instruktør startede vi et opvisningshold op – som fik debut ved juleafslutningen – med et 
hillbilly show – og optrådte igen ved havnedansen – med et show som viste mangfoldigheden indenfor 
linedance musik. Desværre blev det kun ved den ene sæson. 
 
D. 4. maj var det tid til vores årsfest – denne gang med Tina Argyle fra UK som instruktør. En dejlig fest med 
godt 100 deltagere. Endnu en gang blev vi forkælet med god mad fra Fru Bonde i Slangerup – og vi forsøgte 
os med vin på små ”portions-flasker” – en success. 
 
I juni afholdt klubben sin første reelle klubtur – til camping pladsen Western Camp på Lolland, hvor vi var 
indlogerede i hytter og campingvogne. Vi var ikke så mange af sted – men de der deltog havde en rigtig god 
weekend. Bestyrelsen arbejder med muligheden for en ny klubtur. 
 
Sæsonen sluttede med endnu en gang sommerdans på Havnen – ud for Toldboden. Denne gang havde vi 
bl.a. opvisning fra Opvisningsholdet, besøg af Orla Givskud, som spillede et par af hans numre, hvor vi havde 
øvet linedance til, og en masse besøg af glade dansere fra egen og andre klubber. 
 
Vi kan kort sagt se tilbage på endnu en sæson med masser af dans, samvær og hygge – netop de ting vi 
lægger vægt på i GIOL – nu ser vi fremad og er godt i gang med klubbens 4. sæson 
 
Formand 
Niels Sander 


