
Generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2009

Til stede: 18 medlemmer inkl. bestyrelsen.

1. Valg af referent. 
2. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
3. Formandens beretning. 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
5. Valg til bestyrelsen. På valg: 

 

6. Valg af suppleanter. 
7. Valg af revisor.  
8. Behandling af indkomne forsl
9. Eventuelt. 

 
1. Jens Christian valgt som referent.
 
2. Lone påtog selv hvervet som ordstyrer. Stemmetællere blev Inger og Margit Pedersen.
 
3. Godt år, med en god stemning på alle hold. Klubben har ikke lavet mange opvisninger i år. Bestyrelsen 

skal være mere opmærksom på, om der sker noget i byen, hvor det kunne være aktuelt med en opvisning. 
Der har været et lille, men ikke alarmerende, fald i 
Træffet i oktober var en succes, med et over skud på ca. kr. 10.000,
i Ølgodhallen den 9. oktober, med Randi Z. Østergaard som gæsteinstruktør.
Der vil blive lavet et 10 års jubilæumsarrangement i L
13.00 – 17.00. Jubilæet vil blive annonceret i Ugeposten
Afslutning: Friskolehallen er lidt for lille, derfor vil bestyrelsen prøve, at finde et andet lokale.
Tøjshoppen er nu en realitet på hjemmesiden.
Inger har valgt at træde ud af bestyrelsen, det er lidt træls, men også forståeligt, på grund af 
instruktørjobbet. Inger vil dog, efter eget ønske, fortsat bestyre hjemmesiden.
Bente er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor Lena er indkaldt som suppleant indtil 

 
4. Funny Friday gav et overskud på ca. kr. 3.400,

Vores eget træf gav et plus på omkring kr. 11.000,
I indeværende sæson har klubben 48 medlemmer, cirka, siger Margit.
I øvrigt henvises til regnskabet. 
Regnskabet godkendt 
Margit takkede Elsebeth for varetagelsen af regnskabet
 

5. Forslag: Lone, Margit P., Kari, Grethe, mor Margit, Birgit, Anita, Birthe og JC.
Følgende modtog valg og fik antal stemmer: Lone 

   

   
   
   
    
     Dermed blev Lone, Kari og JC valgt til bestyrelsen. 
 
6. Margit P. og Anita valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
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Til stede: 18 medlemmer inkl. bestyrelsen. 
 

Dagsorden: 
 

Valg af ordstyrer og stemmetællere. 

 

På valg:  Inger H. Andersen (modtager ikke genvalg).
Jens Christian Lægsgaard (modtager genvalg).
Lone H. Pedersen (modtager genvalg). 

Øvrige medl. Margit Christensen. 
Lena Kristensen (suppleant for Bente Bundgaard).

Elsebeth Berggreen (modtager genvalg).
Behandling af indkomne forslag. 

Jens Christian valgt som referent. 

påtog selv hvervet som ordstyrer. Stemmetællere blev Inger og Margit Pedersen.

Godt år, med en god stemning på alle hold. Klubben har ikke lavet mange opvisninger i år. Bestyrelsen 
skal være mere opmærksom på, om der sker noget i byen, hvor det kunne være aktuelt med en opvisning. 
Der har været et lille, men ikke alarmerende, fald i medlemstallet.  
Træffet i oktober var en succes, med et over skud på ca. kr. 10.000,-. Vi vil i år prøve, at arrangere træffet 
i Ølgodhallen den 9. oktober, med Randi Z. Østergaard som gæsteinstruktør. 
Der vil blive lavet et 10 års jubilæumsarrangement i Lyne Forsamlingshus lørdag d. 12. september fra kl. 

17.00. Jubilæet vil blive annonceret i Ugeposten. 
Afslutning: Friskolehallen er lidt for lille, derfor vil bestyrelsen prøve, at finde et andet lokale.
Tøjshoppen er nu en realitet på hjemmesiden. 
Inger har valgt at træde ud af bestyrelsen, det er lidt træls, men også forståeligt, på grund af 
instruktørjobbet. Inger vil dog, efter eget ønske, fortsat bestyre hjemmesiden. 
Bente er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor Lena er indkaldt som suppleant indtil næste generalforsamling.

Funny Friday gav et overskud på ca. kr. 3.400,-. 
Vores eget træf gav et plus på omkring kr. 11.000,-. 
I indeværende sæson har klubben 48 medlemmer, cirka, siger Margit. 

takkede Elsebeth for varetagelsen af regnskabet under hendes fravær. 

Forslag: Lone, Margit P., Kari, Grethe, mor Margit, Birgit, Anita, Birthe og JC. 
Følgende modtog valg og fik antal stemmer: Lone  17 stemmer 

        Margit P.   8 stemmer 
        Kari 12 stemmer 
        Anita   2 stemmer 
        JC 15 stemmer 
        I alt 54 stemmer 

Dermed blev Lone, Kari og JC valgt til bestyrelsen.  

Margit P. og Anita valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant. 

Generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2009 

Inger H. Andersen (modtager ikke genvalg). 
Lægsgaard (modtager genvalg). 

Lena Kristensen (suppleant for Bente Bundgaard). 

Elsebeth Berggreen (modtager genvalg). 

påtog selv hvervet som ordstyrer. Stemmetællere blev Inger og Margit Pedersen. 

Godt år, med en god stemning på alle hold. Klubben har ikke lavet mange opvisninger i år. Bestyrelsen 
skal være mere opmærksom på, om der sker noget i byen, hvor det kunne være aktuelt med en opvisning. 

. Vi vil i år prøve, at arrangere træffet 

yne Forsamlingshus lørdag d. 12. september fra kl. 

Afslutning: Friskolehallen er lidt for lille, derfor vil bestyrelsen prøve, at finde et andet lokale. 

Inger har valgt at træde ud af bestyrelsen, det er lidt træls, men også forståeligt, på grund af 

næste generalforsamling. 
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7. Elsebeth modtog genvalg som revisor.
 
8.  Der er ikke indkommet forslag. 
 
9. Under eventuelt var der en debat om, hvordan vi kunne få flere medlemmer. Der blev foreslået forsøg 

med et børnehold. Det kræver en instruktør mere, da Inger ikke kan tage flere hold. Elsebeth mente heller 
ikke det var noget for hende. Det var måske også en ide at vise flaget til ”Sjov fredag” arrangement.
Birgit klagede over, at der ikke altid, blev holdt en pause på Tæskeholdet. Der er ingen tid til snak på det 
hold. Inger lovede bedring, hvis hun husker det.
Forslag om at afslutningen kunne være en ekstra danseaften, hvor der så skulle erlægges f.eks. kr. 50,
dækning af udgift til leje af forsamlingshus eller lignende.
 

 

Tænk lidt over hvad Valdemar Aller sagde til sin søn, Mogens Aller, da han skulle 
posten som chefredaktør for Ill. Familie

”Du må aldrig glemme, min dreng
de andre er idioter – så er det simpelt hen én selv, der er noget i vejen med”

Mor-testen 
 

En lille sød historie... om det,

 
Jeg var ude at gå med min 4 år gamle datter. Hun samlede noget op fra jorden og ville 
putte det i munden. Jeg tog det fra hende og bad hende lade
"Hvorfor?", spurgte min datter.
"Fordi det har været på jorden. Du ved ikke, hvor det har været. Det er beskidt og 
sikkert fyldt med bakterier", svarede jeg.
Min datter kiggede fuld af beundring på mig og spurgte "Mor, hvor ved du alt det 
fra???". 
"Uh", jeg tænkte hurtigt... "Alle mødre ved den slags ting. D
er nødt til at vide det, ellers får man ikke lov til at blive mor".
Vi gik videre i stilhed i 2-3 minutter, mens hun tyggede på disse nye oplysninger.
"Åh, nu ved jeg det", udbrød hun. "Hvis man ikke klarer mor
blive far i stedet for!". 
"Lige præcis", svarede jeg med et stort smil. 
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evisor. 

 

Under eventuelt var der en debat om, hvordan vi kunne få flere medlemmer. Der blev foreslået forsøg 
med et børnehold. Det kræver en instruktør mere, da Inger ikke kan tage flere hold. Elsebeth mente heller 

t var noget for hende. Det var måske også en ide at vise flaget til ”Sjov fredag” arrangement.
Birgit klagede over, at der ikke altid, blev holdt en pause på Tæskeholdet. Der er ingen tid til snak på det 
hold. Inger lovede bedring, hvis hun husker det. 

slag om at afslutningen kunne være en ekstra danseaften, hvor der så skulle erlægges f.eks. kr. 50,
dækning af udgift til leje af forsamlingshus eller lignende. 

Tænk lidt over hvad Valdemar Aller sagde til sin søn, Mogens Aller, da han skulle 
posten som chefredaktør for Ill. Familie-Journal: 

”Du må aldrig glemme, min dreng , at når man er nået til det punkt, hvor man tror, at alle 
så er det simpelt hen én selv, der er noget i vejen med”

testen  

, at være mor.  

Jeg var ude at gå med min 4 år gamle datter. Hun samlede noget op fra jorden og ville 
putte det i munden. Jeg tog det fra hende og bad hende lade være med sådan noget
"Hvorfor?", spurgte min datter. 

på jorden. Du ved ikke, hvor det har været. Det er beskidt og 
sikkert fyldt med bakterier", svarede jeg. 
Min datter kiggede fuld af beundring på mig og spurgte "Mor, hvor ved du alt det 

"Uh", jeg tænkte hurtigt... "Alle mødre ved den slags ting. Det er med i mor
er nødt til at vide det, ellers får man ikke lov til at blive mor". 

3 minutter, mens hun tyggede på disse nye oplysninger.
"Åh, nu ved jeg det", udbrød hun. "Hvis man ikke klarer mor-testen, er man nø

"Lige præcis", svarede jeg med et stort smil.  

Generalforsamling tirsdag d. 27. januar 2009 

Under eventuelt var der en debat om, hvordan vi kunne få flere medlemmer. Der blev foreslået forsøg 
med et børnehold. Det kræver en instruktør mere, da Inger ikke kan tage flere hold. Elsebeth mente heller 

t var noget for hende. Det var måske også en ide at vise flaget til ”Sjov fredag” arrangement. 
Birgit klagede over, at der ikke altid, blev holdt en pause på Tæskeholdet. Der er ingen tid til snak på det 

slag om at afslutningen kunne være en ekstra danseaften, hvor der så skulle erlægges f.eks. kr. 50,- til 

Tænk lidt over hvad Valdemar Aller sagde til sin søn, Mogens Aller, da han skulle overtage 

, at når man er nået til det punkt, hvor man tror, at alle 
så er det simpelt hen én selv, der er noget i vejen med”. 

Jeg var ude at gå med min 4 år gamle datter. Hun samlede noget op fra jorden og ville 
være med sådan noget 

på jorden. Du ved ikke, hvor det har været. Det er beskidt og 

Min datter kiggede fuld af beundring på mig og spurgte "Mor, hvor ved du alt det 

et er med i mor-testen. Man 

3 minutter, mens hun tyggede på disse nye oplysninger. 
testen, er man nødt til at 


