
Referat Generalforsamling 15. juni 2021 

Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. På grund af Covid-19 

var generalforsamlingen rykket fra maj til juni. 

Der var 11 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 

Anne Marie Damtoft blev valgt. 

 

2. Formandens beretning v/ Henning Jørgensen. 

Vi fik ikke nået ret meget i denne sæson på grund af Covid-19 

Vi fik dog det største begynderhold i rigtig lang tid med 20 deltagere. 

Det blev til 11 gange dans og så blev vi lukket ned. 

Vi prøvede at danse hver anden uge med 10 på hvert hold pr. gang, her fik vi 4 

gange inden vi igen blev lukket ned. 

Her til slut nåede vi 5 gange sommerdans og det var så det. 

Ingen arrangementer kunne gennemføres. 

 

3. Regnskab v/ Joan Christensen. 

Joan gennemgik nogle af posterne i årets regnskab. 

Årets resultat er et lille underskud på 38,24 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

a) Fastsættelse af kontingent. 

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

medlem/Sæson. 

 

4. Indkomne forslag. 

 

Der var kommet et forslag om vedtægtsændring og det blev enstemmigt 

vedtaget 

§6 Foreningen består af en bestyrelse på 3 medlemmer:  

Formand  

Kasserer  

Sekretær  

Bestyrelsens sammensætning kan være repræsenteret af såvel instruktører 
som danser, dog så vidt det er muligt med overvægt af dansere.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde, som 
skal være afholdt senest 14 dage efter generalforsamlingen  
Der må ikke være familiære forbindelse mellem formand og kasserer. 
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Således er de 1 bestyrelsesmedlemmer 
på valg på ulige år og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 

 

 



5. Valg i henhold til § 6. 

 

Der er 1 medlem på valg til bestyrelsen:  

 

Joan Christensen   (modtager genvalg)  

 

og hun blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen 

  

        

Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen. 

1. suppleant: Susanne Gydum Jensen 

 

Foreningsvalgt revisor: Gunner Jensen 

Foreningsvalgt revisor suppleant: Charlotte Kammersgaard 

 

6. Eventuelt. 

Det blev vedtaget på generalforsamlingen at klubben fremover giver et par 

stykker smørrebrød, når der afholdes generalforsamling. 

 

 

 

 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand: Henning Jørgensen 

Kasserer: Joan Christensen 

Bestyrelsesmedlem: Randi Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herning den 11.07.2021 

Referent: Joan Christensen 


