
 

 

 

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling den 1. oktober 2017 

 

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: 19 
 
Ad 1. Jeanette Johnsen blev valgt som dirigent. Lea Halvorsen og Birthe Lytzen blev valgt som 
stemmetællere. 
 
Ad 2. Marianne Pedersen blev valgt som referant. 
 
Ad 3. Formanden oplæste beretningen for sæson 2016/2017. Beretningen vedlægges referatet og lægges på 
foreningens hjemmeside.  
 
Anette Luff Studsgaard spurgte ind til hvem der er med i arrangementsudvalget. Formanden svarede, at 
arrangementsudvalget består af Jeanette Johnsen, Niels Sander, Birthe Lytzen, Helle Kristensen, Gitte Reffs, 
Jeanne Neumann, Jette Andreas Nielsen, Hanne Halgaard (som desværre nu har meldt fra pga tidsmangel) 
og Marianne Pedersen. 
 
Ellers ingen kommentarer til formandens beretning. 
 
Ad 4. Revisor Sara Nørgaard fremlagde det omdelte årsregnskab. Foreningen har 58 medlemmer. 
 
Jette Jespersen spurgte ind til, hvorfor år 2016 er repræsenteret på det omdelte regnskab. Sara Nørgaard 
svarede, at år 2016 kun fremgår til sammenligning, da 2016 allerede blev godkendt på sidste ordinære 
generalforsamling. Formanden indskød, at der i år 2016 og sæson 2016/2017 har været en del store indkøb, 
da dette er en nystartet foreningen. Fremadrettet vil der mest være udgifter til vedligeholdelse. 
 
Årsregnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
Ad 5. Kasserer Jeanne Neumann stod for dette punkt. Det har dog ikke været muligt for Jeanne at udarbejde 
budget for den kommende sæson, da Jeanne har overtaget regnskabet fra den forrige kasserer og har haft 
svært ved at tyde alle poster. Jeanne udarbejder budget og alle medlemmer vil få budgettet tilsendt eller 
udleveret på dansestederne. 
 
Ingen kommentarer til ovenstående vedr. budget. 
 
Ad 6. Bestyrelsen ønsker uændret kontingent og medlemskontingent. Dette blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 7. Marianne Pedersen har stillet forslag til vedtægtsændring. Forslag er, at der i vedtægterne skal fremgå, 
at bestyrelsen er ulønnet. Dette blev enstemmigt vedtaget og vil træde i kraft ved generalforsamling i 2018. 
Ellers ingen indkomne forslag. 
 



 
Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Tidl. formand Tina Borlund Jensen genopstiller ikke 
Tidl. kasserer Mia White Juhl genopstiller ikke 
 
Formand: Niels Sander blev valgt, uden modkandidat. 
Næstformand: Lotte Nørgaard blev valgt, uden modkandidat. 
Kasserer: Jeanne Neumann blev valgt, uden modkandidat. 
Bestyrelsesmedlem for to år: Lars Hendriksen blev genvalgt.  
Bestyrelsesmedlem for to år: Anette Luff Studsgaard blev valgt.  
Bestyrelsesmedlem for et år: Jette Andreas Nielsen blev valgt. 
Suppleant: Hanne Halgaard blev genvalgt. 
Suppleant: Birthe Lytzen blev valgt.  
 
Revisor for et år: Sara Nørgaard blev genvalgt, uden modkandidat. 
Revisorsuppleant for et år : Jette Jespersen blev valgt, uden modkandidat. 
 
Ad 9. Ena Petterson spurgte om det måske var en idé, at sætte beachflag eller lignende på P-plads ved 
arrangementer. Formanden svarede, at beachflag indtil nu har været nedprioriteret i forhold til indkøb af 
bannere, men at det er en god idé. 
 
Ingen yderligere kommentarer under eventuelt. 
 
For referatet, Marianne Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Formandens beretning sæson 2016-2017 - ”Den første sæson” 

Det er altid en stor udfordring at starte en ny forening. 
 
Man skal være 100% fokuseret, kreativ, og både løse her-og-nu opgaver, samtidig med, at man har visioner 
for fremtiden. 
 
Jeg vil sige tak for vores to dynamiske ildsjæle – vores instruktører – der er vores livsnerve i klubben – dem 
der evner at give alle vores dansere en glad lektion uge efter uge – selvom de, som oftest, har haft en lang 
hård arbejdsdag. 
 
!! Husk at give vores instruktører respekt for AL DEN TID DE ØVER SIG DERHJEMME så I kan lære nye 
danse næste gang i mødes …. Den egentlige undervisningstid er kun en brøkdel af den tid instruktørerne 
lægge i deres instruktørgerning. 
 
Tak til både nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer – for at have bidraget til det første seje træk. 
 
Vores begynderhold har de fleste linedance klubber ekstra fokus på. De er jo klubbens fremtid. 
Udover at lære grundtrin i dansen forsøger vi, som klub, også at introducere dem langsomt til linedance-
kulturen – danseglæde sammen med andre dansere. 
 
En glædelig ting for klubben er, at vi har fået mulighed for opbevaring af klubbens effekter i ”baghuset” bag 
Rytterskolen i St. Rørbæk. Tidligere har de enkelte medlemmer af bestyrelsen været belastet af opbevaringen 
og tingene har været spredt ud over hele kommunen (og lidt til  ) 
 
I løbet af sæsonen har vi arrangeret: 
Begynderfest med Mona Leth som gæste instruktør. 
 
Vi har haft vores første store årsfest med Shane McKeever fra Irland som gæste instruktør. 
Denne fest gav for øvrigt anledning til, at vi har dannet et arrangementsudvalg – som man er velkommen til at 
deltage i, hvis man kunne tænke sig at give en hånd ved vores arrangementer. 
 
Vi har haft træning af forskellig slags – bl.a. op til de to gang deltagelse i Sommerland Sj. 
 
Vi har haft danse på Torvet og Havnen i Frederikssund, dans ved Jazz festivalen i Slangerup og vores 
instruktører har stået for utallige workshops igennem sæsonen. 
 
Klubben har haft en instruktør styrke på 3 – nu har vi ”kun” 2 – hvilket gør os sårbare og vi søger derfor en 
ekstra instruktør . 
 
Vores anden sæson er netop skudt i gang – dansen kører og vi har vores første arrangement på næste fredag 
– begynder/begynder+ fest – vi er kommet godt fra start. 
 
Ved sidste status tæller klubben 58 medlemmer – og vi har plads til og ønske om, at vi bliver mange flere. 
 
Midt i sidste sæson fik bestyrelsen brug for at trække suppleanterne ind for at få kabalen til at gå op – det 
betyder, at der lidt senere i dag skal besættes et par poster mere for at få en fuldt fungerende bestyrelse. 
 
I denne forbindelse vil jeg sige tak til Jeanne og Sara – vores fungerende kasserer og vores revisor for 
udarbejdelse af regnskabet for sidste sæson – jeg ved, at det har været et stort arbejde. 
 
Sidst – men ikke mindst – har vi fået fremstillet klub merchandise bestående af drikkedunk, termokop og 
taske. Vi har igen masser af klub t-shirt på lager og har også fået lavet 2 klub bannere, der kan anvendes når 
vi er ude og repræsentere klubben. 
 
Til slut en stor tak til alle, der har været med til at gøre klubbens første ”rigtige” sæson til en success. 
 
Mvh fungerende formand Niels Sander 
 


