FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

Generalforsamling på Brenderup Skole onsdag den 21. januar kl. 19.00
Antal fremmødte i alt: 26
DAGSORDEN
1.

Valg af ordstyrer
a. Martin Zacho

2.

Formandsberetning
a. Formand Lone Jensen fremlagde sin beretning

3.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
a. Kasserer Helle Skovrup fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet
blev godkendt af de fremmødte på generalforsamlingen således;
• 26 stemmer for
• 0 stemmer imod
• 0 stemmer hverken for eller imod

4.

Vedtægtsændringer
a. Bestyrelsen ønsker i vedtægterne at præcisere, hvad der menes med ”aktive
medlemmer”, at det er medlemmer, som danser i klubben. Forslaget blev
godkendt således;
• 26 stemmer for
• 0 stemmer imod
• 0 stemmer hverken for eller imod
b. Bestyrelsen ønsker, at der i vedtægterne skal stå, at foreningen endvidere
skal have valgt en revisorsuppleant. Forslaget blev godkendt således;
• 26 stemmer for
• 0 stemmer imod
• 0 stemmer hverken for eller imod

5.

Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før)
a. Der var ingen indkomne forslag

6.

Valg.
Af de 5 bestyrelsesmedlemmer var følgende på valg:
•
•
•

Helle Skovrup, modtog genvalg
Susanne Demant, modtog ikke genvalg
Anna Lise Jensen, modtog ikke genvalg

Dagsorden til generalforsamling

1

FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

På generalforsamlingen stillede følgende op til bestyrelsen:
•
•
•
•

Helle Skovrup
Gitte Lund Jørgensen
Pia Hansen
Laila Yndgaard

Da der var 4 personer, der stillede op til de 3 bestyrelsesposter, var der kampvalg. Udfaldet blev følgende:
•
•
•
•

Helle Skovrup, 26 stemmer
Gitte Jørgensen, 25 stemmer
Pia Hansen, 20 stemmer
Laila Yndgaard, 7 stemmer

På valg som suppleant:
•
•

Suppleant Gitte Jørgensen, modtog ikke genvalg som suppleant, men stillede op til bestyrelsen
Suppleant Lone Ingkirk, modtog genvalg

Følgende blev valgt som suppleanter:
• Lone Ingkirk
• Laila Yndgaard
7.

Valg af revisor – Bodil Westerboe modtog genvalg
a. Blev genvalgt

8.

Valg af revisorsuppleant
a. Susanne Demant stillede op og blev valgt som revisorsuppleant

9.

Eventuelt
a. Hans Jørgen Andersen spørger, om vi ikke skal have et æresmedlem i klubben? I så fald vil han foreslå Lone Ingkirk, idet hun var med til at starte klubben i sin tid. Hun kan indstilles som æresmedlem til næste generalforsamling.
b. Susanne Demant takker for, at hun har fået lov til at deltage i bestyrelsesarbejdet, det har været en fornøjelse. Hun er glad for, at der er så mange med
til generalforsamlingen, det er et godt tegn. Susanne Demant stopper kun i
bestyrelsen, fordi hun i øjeblikket har valgt dansen fra.
c. Lone Laustrup påpeger, at bestyrelsen har overtaget at melde foreningens
dansere til diverse arrangementer, og hun håber derfor, at bestyrelsen og in-
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struktørerne vil gøre mere for at få danserne med ud til arrangementer, end
de gør i dag.
Formand Lone Jensen svarer, at bestyrelsen og instruktørerne gør, hvad de
kan. I bestyrelsen er man blevet enige om, at samlet tilmelding og betaling
skal ske via kassereren (dvs. via et bestyrelsesmedlem), da dette efter bestyrelsens mening er den enkleste og bedste løsning for danserne. Lone
Jensen opfordrer foreningens dansere til at bruge aktivitetsmappen og
hjemmesiden. Der vil endvidere blive lavet et nyhedsbrev, som vil blive udleveret til alle dansere snarest muligt efter generalforsamlingen.
Gitte Jørgensen mener, at bestyrelsen har gjort et stort stykke arbejde, og at
de ikke kan gøre mere. Gitte Jørgensen opfordrer også foreningens dansere
til at bruge mappen.
Marianne Fjeldsted mener, at Gitte Jørgensen gør meget ud af at fortælle
holdets dansere, hvilke arrangementer der er rundt omkring. Marianne er
godt tilfreds.
Lykke Schaldemose mener også, at Gitte Jørgensen opfordrer holdets dansere til at tage med ud til arrangementer. Lykke mener, at danserne også
selv må søge oplysninger i aktivitetsmappen og på hjemmesiden.
Helle Skovrup gør opmærksom på, at der i mapperne er lavet en oversigt,
hvorpå der står alle arrangementer nævnt med navn, tid, sted og betalingsfrist. Endvidere står der, hvis der er nogle fra Just for Fun Linedancers, der
deltager.
Hans Jørgen Andersen mener, vi skal gøre, hvad vi kan, for at vi ikke bliver
delt i 2 lejre.
Susanne Demant mener, at vi ifølge vores formålsparagraf skal skabe samvær, og det gør vi også. Vi orienterer om arrangementer så vidt muligt, og
danserne har muligheden for at kigge i aktivitetsmapperne. Det er ikke alle
dansere, der er lige interesserede i at komme med ud til arrangementer.
Lone Jensen sluttede mødet med at takke foreningens dansere, de passive
medlemmer og foreningens sponsorer.
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