Danseringen
dans for seniorer
Referat for Danseringen. dk´s ordinære generalforsamling den 18. Maj 2019.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.

Valg af dirigent & referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Forslag fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg iflg. vedtægterne
Valg af kasserer René Berg – villig til Genvalg
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, da Cebina Andersen træder ud.
Valg af bestyrelsessuppleant – Ole Jensen villig til genvalg

6d.
7.

Valg af revisor – Georg Bodé villig til genvalg
Eventuelt

Formand Henrik Hansen bød velkommen og kunne samtidigt meddele, at vores kasserer René ikke
kunne være til stede grundet sygdom. Samtidigt kunne han fortælle, at indkaldelsen er blevet
udsendt via sms, da hjemme siden pt. er lukket grundet manglende betaling i 2018.
Endvidere måtte Henrik fortælle, at der IKKE er noget færdiggjort regnskab for 2018, på grund af
René ´s sygdom og at han ville kommentere noget mere under punktet regnskab.
Ad 1. Valg af dirigent & referent – Formanden foreslog Jørgen Hansen – ingen andre meldte sig, så
Jørgen blev valgt. Den første opgave var at godkende indkaldelsen, hvilket skete uden
kommentarer, dernæst skulle man finde en referent og for en god ordens skyld blev der valgt 2,
sekretær Karin Thøgersen og Bente Andersen. Hvorefter JH gav ordet til formanden.
Ad 2. Formanden aflagde beretning (kan ses på hjemmesiden, når den kommer op at køre igen.)
Det går godt i danseringen nu. Vi har set flere og flere komme til vores danseaftener. Endvidere har
vi jo som bekendt haft knas med hjemmesiden, men arbejder på, at få den i gang snarest muligt.
Hvis nogen i danseringen kan noget med hjemmesiden, må man gerne tage fat i formanden.
Der var ingen kommentarer til beretningen, som så blev godkendt.
Ad. 3 Under regnskabet kunne Henrik fortælle, at vi er gået fra et underskud i 2018 til et overskud,
som pt. udgør ca. 15.000,00 kr. og at vores Sekretær Karin træder til med en hjælpende hånd. Karin
har tidligere haft egen virksomhed med regnskab.
Ad 4 & 5 der var ikke kommet nogen forslag.

Ad. 6 Valg:
Valg af Kassér René Berg var på valg han blev genvalgt med akklamation.
Ekstraordinært valg af bestyrelsesmedlem – Cebina Andersen fratræder.
Bente Andersen blev valgt for 1. år.
bestyrelsessuppleant Ole Jensen på valg – han blev genvalgt for 1. år.
Revisor George Bodé på valg – han blev genvalgt.
ad 7. Der blev stillet forslag om, at bordbestillingen først sløjfes kl. 18.45. Dette tog bestyrelsen til
efterretning.
Dirigenten takkede for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen.
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