Referat af generalforsamling i Bornholms Folkedansere 17. juni 2021.

1. Hans Jeppsen blev valgt til dirigent. Charlotte Wirring-Madsen til referent og
Carsten Reinholdt Hansen og Bendt Nielsen til stemmetællere. Dirigenten
konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. a. Formanden fremlagde sin beretning. Beretningen godkendtes. Se beretningen i
vedhæftede fil.
b. Dragtudvalget ved Rie Lind fremlagde beretning. Rie har i årets løb modtaget
nogle dragter og solgt nogle dragter. Der blev fremvist en velholdt og smuk
kvindedragt med kjole, uldent skørt og noget tilbehør. Dragten er doneret af et
barnebarn til en kvinde som fik dragten til sit guldbryllup. En sort frakke af uld
fremvises. Frakken tilhører ikke den tidsperiode som medlemmernes dragter er fra,
men kan bruges til andet formål. Der er solgt en dragt til en ung mand fra Norge og
en dragt til en ung bornholmsk mand som ikke bor på øen mere, men som muligvis
flytter tilbage hertil. Endnu en dragt er på vej. Ingen medlemmer syr dragter for
tiden. Der fremvises også 2 gamle træskrin som er doneret til foreningen.
Dragtudvalgets beretning godkendtes.
3. Kassereren Alma Kuhre Rasmussen fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet
godkendtes. Se vedhæftede fil med regnskabet.
4. Der er ingen indkomne forslag.
5. a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingentet blev vedtaget som
foreslået af bestyrelsen. Når foreningen lægges ind under Dans Danmark vil der ske
ændring i landsforeningskontingentet. Ændringen i landsforeningskontingentet
forventes at medføre et fald i kontingentets størrelse.
b. Kassereren fremlagde budgettet for 2021. Den budgetterede indtægt på 3000 kr.
for julekalendersalg bortfalder idet der ikke kommer en julekalender i 2021.
Budgettet blev godkendt. Se vedhæftede fil med budgettet.
6. a. Til formand genvalgte forsamlingen Niels Anker Sonne.
b. Bestyrelsesmedlem Peter Gundgaard blev genvalgt.
c. Kirsten Jensen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. Ulrik Brandt modtog ikke
genvalg som bestyrelsessuppleant. Der var enighed om, at bestyrelsen opfordrer
Asbjørn Riis-Knudsen til at opstille. Asbjørns ungdomsarbejde vil så kunne få en
kobling til bestyrelsen.
7. a. Til revisor valgtes Henrik Olsen.
b. Til revisorsuppleant valgtes Dagny Jeppsen.
8. a. Til fanebærer valgtes Carsten Reinholdt Hansen.

b. Til fanebærersuppleant valgtes Steffen Johansen.
9. Eventuelt. Henry Bech beretter fra Bornholms Højskoles generalforsamling, at
nuværende forstander Niels Glahn er interesseret i, at styrke samarbejdet imellem
højskolen og Bornholms Folkedansere. Rie Lind opfordrer til, at bestyrelsen flytter
sommerdans til om tirsdagen. Alma Kuhre Rasmussen støtter forslaget om, at flytte
sommerdansen til om tirsdagen. Alma Kuhre Rasmussen opfordrer alle medlemmer
til at komme med input til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har brug for det, da det
kan være svært at blive ved med at få ideer.
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden.

