
Generalforsamling torsdag d. 28. januar 2010 

Til stede: 13 medlemmer inkl. bestyrelsen. 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af referent. 
2. Valg af ordstyrer og stemmetællere. 
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
5. Valg til bestyrelsen. På valg:  Margit Christensen  (modtager genvalg). 

Lena Kristensen (modtager genvalg). 
6. Valg af suppleanter. 
7. Valg af revisor.  Elsebeth Berggreen (modtager genvalg). 
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Eventuelt. 

 
1. Jens Christian valgt som referent. 
 
2. Ordstyrerposten tog formanden selv. Stemmetællere blev Inger og Mona. 
 
3. Western Express har haft endnu et godt år. Der er kommet en masse nye dansere til, så selv om der har      
 været frafald har vi haft en lille medlemsfremgang på 2 medlemmer. 
 Holdene kører godt. Der er altid grin og smil når man kigger ind. 
 Træffet gik rigtig godt. Det gav et overskud på kr. 17.023,-. Vi var glade for at være i hallen hvor vi også 

skal være i år, nemlig d. 15. oktober. Tak til de trofaste hjælpere, det er dejligt at vi kan løfte i flok. 
 Vi har fået ros både for pyntning og forplejning. Lagkagerne var en succes. 
 Sommerafslutning torsdag d. 29. april i Kulturhuset med spisning i pausen. Der bliver lavet en danseliste 

så alle hold bliver tilgodeset. Vi får evt. en sælger på besøg. 
 Sæsonstart i uge 32. Nærmere information i ugebladet, (og nok også på hjemmesiden (red. bem.)). 

Vi prøvede evalueringsskemaer sidste år. Det vil vi gøre igen i år. De vil blive lagt frem på danseaftnerne. 
De kan udfyldes anonymt og lægges i en kasse. Det er selvfølgelig frivilligt om man vil udfylde et skema. 
En opfordring fra Inger angående døde links på hjemmesiden. Hun vil gerne om I vil sende hende en mail 
med oplysning om de links der ikke virker. 
Der er ikke blevet solgt ret meget klubtøj det seneste år, så bestyrelsen har besluttet at køre en runde til 
dans, da der ikke er meget salg af tøj over nettet. Glitterlogoer kan altid købes løst. 
Tak for endnu et godt og danserigt år. 
Der bliver ikke lavet om på danseaftnerne. 
Vi skal have med på evalueringsskemaerne om der er nogle som har lyst til at danse på snuseholdet til 
næste sæson. 
Der er ingen der skal tvinges til at rykke til et andet hold. 

 
4. Regnskab godkendt. 

 
5. Forslag: Margit C., Lena og Mona. Mona sagde fra så Margit C. og Lena blev genvalgt. 
 
6. Forslag: Mona, Anita og Margit P. som fik hhv. 10, 8 og 8 stemmer. Margit P. trak sig, så resultatet blev 

Mona 1.suppleant og Anita 2. suppleant. 
 
7. Elsebeth modtog genvalg som revisor. 
 
8.  Der er ikke indkommet forslag. 
 
9. Inger vil gerne køre sommerdans en aften om ugen. Datoer kommer senere. 

 


