
Generalforsamling tirsdag d. 25. januar 2010 

Til stede: 19 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:  Kari Nikolajsen (modtager genvalg). 

Jens Chr. Lægsgaard (modtager genvalg). 
Lone H. Pedersen (modtager ikke genvalg). 

6. Valg af suppleanter. 
7. Valg af revisor.  Elsebeth Berggreen (modtager genvalg). 
8. Behandling af indkomne forslag. 
9. Vedtægtsændringer (2 stk.) 
10. Eventuelt.. 

 
1. Jens Christian blev valgt som referent. 
 
2. Ordstyrer Lone. Stemmetællere Inger og Mona. 
 
3.  Det går bare derudad med Western Express. Der er mange på alle holdene, og en rigtig god stemning hver 
      aften med masser af godt humør blandt dansere og instruktør. 
 Western Express har i år 57 medlemmer. 
 Gulvet i det nye lokale er meget glat. John gør hvad han kan for at afhjælpe problemet. Der er prøvet flere  
 forskellige ting for at gøre gulvet mere dansevenligt. 
 Vi havde et godt træf i efteråret. Det er blevet meget nemmere at arrangere træf efter vi er flyttet op i 
 Ølgod Hallerne. Der skal lyde en stor tak til alle hjælperne, uden dem var der meget arbejde for  
 bestyrelsen. Træf 2011 bliver også i hallen. 
 Afslutning fredag d. 15. april 2011 kl. 18.30 – 23.30. 
 Formanden takkede for et godt og danserigt år. 
 Lone takkede os alle fordi vi har holdt hende ud som formand. 
 
4. Regnskab godkendt. 
 Er der nogen der har forslag til hvad vi kan bruge nogen af de penge vi har til. 
 Mona foreslog en ny mikrofon til Inger. 
 Birthe foreslog en teknikdag for danserne, med en instruktør udefra. 
 Margit fortalte at Skovlund har en årlig hyggedag med Høgild hvor de skiftes til at være værter. 
 Elsebeth: ”Vi kunne måske finde en konto som gav lidt mere i renter.” 
 Inger: ”Måske købe et nyt anlæg der er noget mindre.” 
 Elsebeth vil prøve om hun kan huske at arrangere en tur til Countryfestival i Silkeborg. 
 Der er ikke mange klubber som tager ud til opvisninger for tiden. Markedet er åbenbart mættet lige nu. 

 
5. Kari, Jens Christian, Birthe, Ida, Berend, og Mona blev foreslået til bestyrelsen. 
 Kun Kari. Mona og JC ønskede valg.  
 
6. Forslag: Henrik, Grethe, Berend, Margit, Anita, Gitte, Inger, Ann Mary, Birthe, Ida. 
 Henrik, Anita og Birthe stillede op som suppleanter. 
 Henrik 15 stemmer, Anita 11 stemmer og Birthe 12 stemmer. 
 
7. Elsebeth modtog genvalg som revisor. 
 
8.  Der er ikke indkommet forslag. 
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9. Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:  
 
 §1. Foreningen Western Express har hjemsted i Ølgod Kommune, er stiftet d. 20/10-1999, 

        ændres til: 

 §1. Foreningen Western Express har hjemsted i Varde Kommune, er stiftet d. 20/10-1999 og 

 

 §2. Foreningens opløsning skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens        

        opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Ølgod Kommunale Ungdomsskole, 

        ændres til: 

 §2. Foreningens opløsning skal foregå på en ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens 

        opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til Ølgod Ungdomshus. 

 

 Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 
 

10.  Lena om tøj: ”Vi kunne få et tilbud fra Sporten i ølgod, men vi vil gerne have at vide om der er interesse  
  for det inden vi gør en hel masse.” Der så ud til at være interesse for at kunne gå ned til Sporten og se på 
  tøj.  
  Til opvisninger er det ikke et krav at man har ens tøj på, men vi har som regel en eller anden form for  
  sort tøj på.  
  Elsebeth har stadig antennerne ude med hensyn til lokaler. 
 
  Lone takkede for den tid hun har siddet i bestyrelsen. ”Det er ikke med sure miner jeg forlader  
  bestyrelsen. Jeg har bare brug for at få lidt mere tid til mig selv. 
  Der er jo også mulighed for at stille op igen til næste år, hvis jeg slet ikke kan undvære det.” 
 
 
 

JC 
 


