
 

 

Western Express Linedance 

 

Generalforsamling 30. januar 2014 

1. Referent: Janni Samsing Hansen 

2. Ordstyrer: Kari H. Nikolajsen. Stemmetæller: Margit 

3. Formandens beretning: En ny post for Jens Christian Lægsgaard. Størstedelen af medlemmerne 

kom til vores afslutning. Sommerdans var også godt besøgt. Sæsonen 2013-2014 har 

medlemsfremgang, der er 65 medlemmer i denne sæson i forhold til forrige sæson med 58 

medlemmer. Til vores træf var der 250 deltagere, der har været positiv tilbagemelding fra dem. Til 

træffet var der igen i år Amerikansk Lotteri med mange sponsorer. Vi havde besøg af 11 hollændere 

fra vores venskabsklub, vi var bl.a. i Legoland, spiste på Hotel Hjedding og hyggede os med pizza og 

dans i Grillhytten. Til Juleafslutningen kom der igen mange af vores medlemmer, og Inger havde 

lavet endnu en god danseliste. I sommers var klubben blevet inviteret til at lave opvisning i Ølgods 

gader til Late Night, også her var der positive tilbagemeldinger.  

4. Fremlæggelse af regnskab: der er et overskud på 10.957 kr. Vi har fået flere medlemmer, og 

kontingentet er steget. 

5. Valg til Bestyrelsen: på forslag til bestyrelsen: Lena Dahl Kristensen fik 12 stemmer, Susanne Lykke 

Dam fik 9 stemmer, Charlotte Hansen fik 8 stemmer, Claus fik 3 stemmer. Lena og Susanne kom i 

Bestyrelsen.  

6. Valg af suppleanter: Claus blev med sine stemmer 1. suppleant til bestyrelsen. På baggrund af at 

Charlotte Hansen fik 8 stemmer ville hun automatisk være 1. suppleant. Men da hun stiller op til 

valg af revisor, bliver hun ikke 1. suppleant. Det er enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen 

dd. Margit er 2. suppleant.  

7. Valg af revisor: Charlotte Hansen 

8. Festudvalg: der er foreslået at oprette et festudvalg, der kan hjælpe Bestyrelsen med diverse 

opgaver i forbindelse med træf og afslutninger. Margit foreslog at vi hænger en seddel på 

opslagstavlen, så medlemmerne kan vælge sig på. Man bliver valgt for et år ad gangen. Margit, 

Susanne og Claus er med i Festudvalget, men vil gerne have et par stykker mere med.  

9. Ingen indkomne forslag.  

10. Evt.: en opfordring til at opdatere opslagstavlen, så alle medlemmer kan se ændringer på 

danseaftener. Vi kan måske lave en telefonliste, telefonkæde eller mailliste til medlemmerne.  

 


