
Referat Generalforsamling 23. maj 2018 

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. 

Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 23.4.2018 

Der er 6 indkomne forslag. (se punkt 2A). 

Der var 14 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 

Henning Jørgensen blev valgt. 

 

2. Formandens beretning v/ Henning Jørgensen. 

Vi havde opvisning i herning centeret i tørvejr denne gang dejligt for ikke at blive 

gennemblødt . 

Intro aften med fint fremmøde på Bornholmsvej og efterfølende opstart i de nye 

lokaler. De er næsten færdige med lokalerne med nye borde og stole. Vores kokke 

savner dog et større køkken. 

Startede op med 4 hold og nye instruktører. Vi måtte sige farvel til Charlotte Irmgarth 

og så fik vi Anette, Joan og Randi som overtog holdene om onsdagen 

Anette underviser nu vores let øvet hold og Joan og Randi har begynderholdet. 

Alle har gjort det til UG. 

Vi har haft efterårs dans rykket til september, begynder træf i april og 2 spis, dans og 

vær glad. 

Alle sammen med fin opbakning og overskud til klubben. 

Juleafslutning og sæson afslutning også med dejlig opbakning fra medlemmer. 

Desværre havde vi et uheld da Benda faldt og måtte køres på sygehuset. Hun havde 

fået en hjernerystelse men har det bedre. 

Jeg vil på bestyrelsens vegne sige tak for en dejlig sæson og håber vi ses alle 

sammen efter en velfortjent sommerferie, selvfølgelig med sommerdans for dem der 

ikke kan vente. 

Tak til bestyrelse for fantastisk samarbejde og til dansere for endnu en super sæson. 

      2A. Indkomne forslag: 

Tilføjelse i vedtægter:  
I tilfælde af vakance indtræder bestyrelsessuppleanten, men skal have sit mandat 

bekræftet på førstkommende ordinære generalforsamling – uanset at valgperioden for 
det vakante bestyrelsesmedlem under normale omstændigheder ikke skulle på valg.  
 

Forslaget blev vedtaget. 

 

 
 
 

 
 

 



 
Ændring i vedtægter:  
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.  

 
Ændres til  

Kun fremmødte medlemmer der har betalt kontingent til tiden, senest 1/10 har 
stemmeret på generalforsamlingen.  

 
Forslaget blev vedtaget. 
 

 

At der kommer flere ønskedanse på til Spis, dans og vær glad. Der lå en stor stak i 

"hatten" som ikke nåede at komme med. Selvfølgelig skal det stadig være i klubbens 

danseres interesse, men om man kunne blande det, så der ikke var så mange danse 

på danselisten, og man evt. kunne tage 2 danse fra listen og 2 ønsker og blande det. 

Evt. kunne lette ønsker skrives på den blå seddel, og sværere på gule sedler.  

Når der blev trukket af hatten, kunne det være 1 blå og 1 gul. Senere kunne man i en 

halv time sige 2 blå og 2 gule, eller en halv time med 3 blå og 3 gule, så det vekslede 

mellem lette og svære danse. Vi kunne måske diskutere i klubben, om man mest 

satser på dansere internt fra Hats & Boots, eller om man stadig ønsker andre dansere 

udefra?  

Ikke vedtaget, da det ikke er muligt, og vil skabe rod for instruktørerne, men det vil 

blive gjort i det omfang det er muligt. Farvemarkør på sværhedsgrad af dansene vil 

blive forsøgt. 

 

En klubdag eller lign. hvor vi kan få lidt af de gamle danse. Det behøver ikke være 

Oldies som andre steder, hvor alle dansene skal være mindst 4 år gamle. Det kunne 

f.eks. være danse over 3 måneder gamle, eller 6 måneder eller lign, så vi kom 

igennem nogle af de gode gamle danse. Det kunne selvfølgelig også være ældre 

danse, men at det ikke var et krav.  

Forslag om klubdag med gamle eller ældre danse 1-2 gange om året. Huslejen skal 

kunne dækkes af deltagerne. 

 

At cykel stativet langs siden foran toiletter, blev sat fast på væggen, da det står løst. 

Så der er fare for at vores cykler vælter, når der er stærk blæst. Og at de cykel 

stativer ved indgangs døren, hvor rygerne står, at der blev mere plant i underlaget. 

Nu er man bange for, der stikker skarpe genstande frem, som kan punktere dækket.  

Cykelstativet foran toilettet bliver ikke sat fast. Den vil formentlig blive fjernet helt, da 

det tager for meget af indkørslens bredde, hvis der står cykler der. Der vil på sigt 

komme mere belægning på under det andet cykelstativ. Indtil da anbefales det at 

samle evt skarpe genstande op, inde cyklen parkeres. 

 

At vi ikke bliver glemt af udlejer, som vi før har prøvet og tingene ikke bliver 

repareret. Som det nye ur på væggen, og skulle der ikke også spejle op i 

danserummet og noget hygge på væggene? Og at toiletterne bliver lavet færdige. 

1 eller 2 fra bestyrelsen, skal mødes med bestyreren af lokalerne, sammen med de 

andre brugere af huset. Vi håber at vi bliver klogere m.h.t. spejl i danselokalet. Planen 

om udsmykning på væggene. Det forventes at blive sort/hvide fotos, som fortæller 

noget om bygningens historie. 



3. Regnskab v/ Joan Christensen. 

Joan gennemgik nogle af posterne i årets regnskab. 

Årets resultat er et underskud på kr. 11.454,75 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

a) Fastsættelse af kontingent. 

Det blev vedtaget at fastholde et klubkontingent på kr. 150,00 pr. 

medlem/Sæson. 

 

4. Valg i henhold til § 6. 

Der er 3 medlemmer på valg til bestyrelsen:  

Henning Jørgensen (modtager genvalg)   

Helen Lyder Jørgensen (modtager genvalg) 

Gitte Uldum (modtager ikke genvalg) 

  

Opstillede: Lillian Lund Jønsson 

Lillian blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen 

          

Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen. 

1. suppleant: Allan Alkærsig 

2. suppleant: Lone M. Berthelsen 

             Hanne Curts blev valgt som foreningsvalgt revisor. 

             Gunner Jensen blev valgt som foreningsvalgt revisor suppleant. 

5. Eventuelt. 

Generalforsamling skal lægges før sæsonafslutning. 

 

Max 50 personer ved arrangementer. 

 

Arrangement til støt cancer, evt. i samarbejde med andre klubber. 

Allan Alkærsig vil sponsorere 2000,- kr. til drikkevare ved et sådan 

arrangement.  

Belinda Andresen Jensen vil gerne sponsorere/bage kage til arrangementer. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand: Henning Jørgensen. 

Næstformand: Helen Jørgensen 

Kasserer og Webmaster: Joan Christensen.  

Sekretær: Lillian Jønsson 

Menigt medlem: Randi Christensen 

 

 

 

Herning den 23.05.2018 

Referent: Helen Lyder Jørgensen. 


