
Generalforsamling tirsdag d. 29. januar 2013
Til stede: 18 medlemmer inkl. bestyrelsen + Inger og vores revisor Margit.

Dagsorden:

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

Mona Lund (modtager ikke genvalg).
Kari Nikolajsen (modtager ikke genvalg).

    Øvrige medlemmer: Lena Kristensen.
Karin Raahauge Kristensen.

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

1. Referent: JC

2. Ordstyrer: Kari.
Stemmetællere: Mona og Lone.

3. Det går strygende, vi danser og griner og får god motion. Det skal nok Inger sørge for.
Sidste år før sommerferien var der en lille flok i Holland for at besøge vores venskabsklub der. Det var en 
rigtig dejlig tur.
Træffet i oktober havde 235 deltagere og forløb planmæssigt. Vi har ikke modtaget klager så vi tror på 
det er det rigtige vi gør.
Vi har holdt nogle gode afslutningsfester med massiv opbakning fra medlemmerne.
Kari sluttede med et ønske om mange gode danseaftener de næste mange år.

4. Der er et underskud på kr. 17.315,77 som følge af køb af nyt anlæg og opbygning af scenevogn.
Medlemstallet er faldet med 2 i år.
Sommerdansen har givet næsten samme resultat som forrige år.

5. Forslag: Janni, Lone, JC, Alex, Charlotte, Kenni, Ida, Randi og Berend.
Valgt: Janni 20 stemmer.

Alex 19 stemmer.
JC 12 stemmer.

6. Suppleanter blev Charlotte og Randi.

7. Margit blev genvalgt som revisor.

8. Ingen indkomne forslag.

9. Charlotte ville gerne have Snuseholdet og Tæskeholdet samme aften. Det er ikke muligt som vi deler 
holdene op for tiden. Snuseholdet har 1 time mens Tæskeholdet danser i 1½ time. Det er måske også 
nemmere at få dansere med op på Snuseholdet når det ligger i forlængelse af B1 og B2.
Berend vil gerne have forrige års regnskab med på samme side som indeværende års. Det lovede Karin at 
få rettet til næste år.
Til slut takkede Kari for den tid hun har siddet i bestyrelsen.


