
Referat Generalforsamling 10. maj 2022 

Indkaldelse er udsendt pr. mail tirsdag d. 12. april til alle klubbens medlemmer. 

Generalforsamlingen var indkaldt med 1 dags forsinkelse, dette blev dog godkendt af fremmødte medlemmer. 

 Der var 25 fremmødte medlemmer incl. bestyrelsen til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. 

Anne Marie Damtoft blev valgt. 

 

2. Formandens beretning v/ Henning Jørgensen. 

Vi startede med en rigtig god intro aften.  
Mange både nye og gamle medlemmer. 
En god opstart med mange nye dansere og et godt nyt begynder hold. 
Vi har holdt juleafslutning, spis og dans, begynder træf, venskabsdans og afslutning. 
Spis og dans var som altid udsolgt og en rigtig dejlig dag. 
Begynderhygge dag var første gang og ikke så mange deltagere, men vi prøver igen. 

En tak til Randi og Joan for et godt samarbejde i bestyrelsen. 
Specielt til Joan som gør et rigtig stort stykke arbejde som kasser. 
Også tak til jer som hjælper med borde og stole, oprydning o.s.v. 
Tak for et næsten helt normalt danse år uden afbrydelse af corona. 

 

3. Regnskab v/ Joan Christensen. 

Joan gennemgik nogle af posterne i årets regnskab.  

Årets resultat er et overskud på kr. 3675,15 

 

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 2 medlemmer på valg til bestyrelsen: 

 

Henning Jørgensen (modtager genvalg)  

Randi Christensen (modtager genvalg) 

 

Begge blev genvalgt 

 
Der blev valgt følgende suppleanter til bestyrelsen. 

1. suppleant: Gurlig Hagen 

Gunner Jensen blev valgt som foreningsvalgt revisor. 
Charlotte Kammersgaard blev valgt som foreningsvalgt revisor suppleant. 

5. Eventuelt. 

Joan spurgte om der var nogen der havde gode ideer til vores introaften for at trække nye 
medlemmer. Ingen havde lige noget men går i tænkeboks. Vi bestiller igen i år en annonce i Herning 
Bladet. 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende: 

Formand: Henning Jørgensen Kasserer: Joan 

Christensen  

Menigt medlem: Randi Christensen 
 

Herning den 10.5.2022  

Referent: Joan Christensen 

 

 


