Beretning 2019 Danseringen!
Tak for ordet. Siden den 23.11.2018 er det faktisk kun gået fremad.
Vi har stille og roligt set flere og flere deltagere til vores danseaftener, sidst i
april var vi 141 mennesker, tusind tusind tak for det. Hvis det fortsætter må vi
nok overveje, at flytte dansefesterne ind i det store lokale – her er der ”kun”
plads til 150. Vi har nu det højeste reelle antal medlemmer, nogen sinde.
Det er faktisk gået så fint, at jeg har valgt, at udbetale bestyrelsen et mindre
honorar for deres indsats honoraret er på 500,00 kr. for et år.
Vi har haft et meget fint og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og det vil jeg
gerne takke for.
Som nogle af jer allerede ved og har observeret har vi problemer med
hjemmesiden. Det er noget hø, for at sige det meget pænt. Vi arbejder på at
få det løst, men er pt lidt fastlåst, men vi kæmper. Skulle der være en eller
flere som KAN det med hjemmesider, må I godt tage kontakt til mig efter
denne generalforsamling.
Vi har brugt megen tid og kræfter på, at få både mail- og smssystemet på
plads, men desværre pga vores kasserers sygdom halter det noget med mail,
men det SKAL nok komme på plads.
Vi har fået lavet en årsfolder, som I ved og vi er lige nu i gang med, at aftale
datoer i 2020 her i Oasen, så den nye årsfolder kan blive udgivet i god tid.
I vores årsfolder kan det klart ses, at vi KUN ønsker at have levende musik til
vores arrangementer – det må vel siges at være vores mantra!
Vi har dog købt en computer (en lille en af slagsen), som skal kunne bruges i
nødstilfælde, hvis en af vore musikere, skulle falde og brække et ben eller det
der er værre. Dette betyder dog ikke, at formanden skal have honorar i et
sådant nødstilfælde.

1

Bordbestillingen er stadig et emne til lidt strid. Mange bestiller pladser og en
del kommer ikke eller man er ikke så mange, som man havde bestilt plads til.
Det gir´ en del bøvl specielt fordi mange, som ikke har bestilt, render en
anelse forvildede rundt og kan ikke finde en plads. Derfor er vi nødsaget til at
sige klart og meget tydeligt, at fra 1. august SKAL man være på sin
plads/pladser senest kl. 18.30 ellers bortfalder reservationen.
Jeg sagde i starten at det går frem ad. Det gør det også økonomisk og
naturligvis skal vi da sikre et overskud så vi har til uheldige tider, men det er
min oplevelse, at vi løbet af efteråret bør lave en særlig god danseaften eks.
med noget god mad og vin. For uanset hvordan vi vender og drejer det er
overskuddet medlemmernes penge og en del af dem skal da bruges på vores
medlemmer.
Tusind tak til alle vore medlemmer og gæster naturligvis. Det er jer der får det
hele til at gå op i en højere enhed, så det altid er en fornøjelse at komme til
dans i Danseringen. Tak for ordet.

REGNSKAB:
Der er ikke så meget at fortælle, I ved jo situationen om René. Det der kan
siges er, at vores sekretær Karin, som tidligere har haft egen virksomhed
indenfor regnskab, nu træder til og hjælper i forbindelse med René´s sygdom.
Der ud over kan jeg nævne, at vi i dag har et overskud på 15.000,00 kr. dog
har jeg ikke fået mit tilgodehavende endnu, men det skal nok komme.
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