
Referat Generalforsamling 22. maj 2019 

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. 

Der er 4 indkomne forslag. (se punkt 2A). 

Der var 24 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 

Anne Marie Damtoft blev valgt. 

 

2. Formandens beretning v/ Henning Jørgensen. 

Vi havde igen i år opvisning i Herning centeret, dejligt med garanti for 

tørvejr. 

Opstart med 4 hold fordelt på tirsdag og onsdag og vi skal sige tak til 

Joan og Anette for undervisning af begynder og for letøvet hold.  

 

Vi skal også sige tak til vores kok Kennith som har lavet mad til vores 

spis dans arr. med lidt skiftende medhjælpere. Vi har fundet en ny kok i 

Susanne som vil lave mad til vores spis dans fremover. Vi havde 2 spis 

dans arr. Med rigtig fint tilslutning.  

Holdene fremover vil alle lige om tirsdagen med mig (Henning) som 

underviser, Begynder, Let øvet og et Øvet hold. Start 17.30 slut 21.00.  

 

Et efterårs træf med meget få og et begyndertræf med ok dansere. 

Næste år har vi 20 års jubilæum og arbejder på et træf for alle klubbens 

medlemmer omkring start april 2020.  

 

Jeg vil gerne sige tak for en dejlig sæson og håber vi ses alle sammen 

efter en velfortjent sommerferie , selvfølgelig med sommerdans for dem 

der ikke kan vente.  

 

Tak til bestyrelse for fantastisk samarbejde og til dansere for endnu en 

super sæson. 

       

2A. Indkomne forslag: 

 

1. Medlemskontingent sættes ned til 75 kr.  

 
Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

2. Det "gratise" tryk på egen medbragte bluse fjernes fra 

medlemskontingentet - OG fra vedtægterne! 

 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

3. Alle betaler det samme for ydelserne i klubben uanset om man er menig 

medlem, bestyrelsesmedlem eller instruktør!  
 

        Forslaget blev ikke vedtaget. 



 
4. Oprettelse af et Oldies hold, med Anette som underviser. 

 
 For lidt tilslutning til at det kan oprettes. 

 
3. Regnskab v/ Joan Christensen. 

Joan gennemgik nogle af posterne i årets regnskab. 

Årets resultat er et underskud på kr. 3055,63 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

a) Fastsættelse af kontingent. 

Det blev vedtaget at fastholde et klubkontingent på kr. 150,00 pr. 

medlem/Sæson. 

 

4. Valg i henhold til § 6. 

Der er 2 medlemmer på valg til bestyrelsen:  

Joan Christensen (modtager genvalg)   

Randi Christensen (modtager genvalg) 

 

Derudover skulle der vælges en mere, da Helen Jørgensen har valgt at 

trække sig, før udløb af valgperiode. 

 

Opstillede: Anette Christophersen, Allan Alkærsig og Belinda Jensen 

  

Allan og Anette blev valgt ind i bestyrelsen 

          

Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen. 

1. suppleant: Belinda Jensen 

2. suppleant: Randi Christensen 

             Gunner Jensen blev valgt som foreningsvalgt revisor. 

             Susanne Jensen blev valgt som foreningsvalgt revisor suppleant. 

5. Eventuelt. 

 Forslag om gæstebog til arrangementer. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som 

følgende: 

Formand: Henning Jørgensen 

Næstformand: Allan Alkærsig 

Kasserer: Joan Christensen 

Sekretær: Lillian Alkærsig 

Menigt medlem: Anette Christophersen 

 

Herning den 3.6.2019 

Referent: Lillian Alkærsig 


