FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

Generalforsamling 23.01.2012
Antal fremmødte: 9.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Martin Zacho.
2. Formandsberetning
Formand Christina takker hjælpere, dansere og medlemmer af klubben for det
år, der er gået.
Klubben har fået nyt logo, der er mere enkelt og moderne.
Der har været en del lokaleproblemer i Middelfart. Kort før jul fik vi melding
om, at vi ikke kunne benytte Østre Skole i Middelfart, men fik tilbudt at danse
forskellige steder i Middelfart. For at skabe lidt mere struktur for danserne
valgte vi at flytte det hele til Gelsted indtil sommerferien. Dette også for at
bibringe bestyrelsen lidt ro og tid til at tænke i.
Først i januar valgte Gitte instruktør at sige op, vi respekterer denne
beslutning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer Pia Larsen fremlægger regnskabet for 2011. Det ser fint ud, og der er
et overskud på 12.885,64 kr.
4. Indkomne forslag
Der er kommet et forslag om, at generalforsamlingen flyttes til marts. At flytte
generalforsamlingen vil medføre, at der er flere stemmeberettigede
medlemmer, og regnskabet skal afleveres til kommunen i marts.
Forslaget vedtages enstemmigt.
5. Valg til bestyrelse:
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På valg er:
Lone Jensen – modtager genvalg
Christina Holton – modtager genvalg
1. suppleant
2. suppleant
Lone og Christina bliver genvalgt.
1. suppleant: Annalise Jensen
2. suppleant: Martin Zacho.
6. Valg af revisor
Tages med på næste generalforsamling.
7. Valg af revisorsuppleant.
Tages med på næste generalforsamling.
8. Eventuelt
Der er bestilt et nyt anlæg til klubben. Der arbejdes på en afbestilling af
anlægget. Hvis der bliver tale om et beløb for afbestillingen, tages det fra
overskuddet.
Klubben havde fået et sponsorat fra Tuborgfondet, men der takkes nej til det
pga. klubbens nuværende situation.
Næste generalforsamling 6.2.2012 kl. 19 på Gelsted skole.
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