
 Referat 2016 af Dagny Jeppsen 

Generalforsamlingen Bornholms Folkedansere.

Søndag d. 19. februar 2017. kl.19.00 Nyvest Centret .

Vi startede generalforsamlingen med at fanen blev ført ind af Johannes.

Niels Anker bød velkommen og vi mindedes Karen Dam og Mogens Speth Hansen som er gået 
bort.

Hans blev valgt til dirigent, Dagny som referent, og der blev valgt 2 stemmetællere.

Niels Anker havde en fyldig god beretning, med mange emner.

Vi diskuterede blandt andet om vi skulle fortsætte med at sælge julekalendere, flertallet synes det 
var en god ide.

Også Højskolen blev diskuteret, hvad hvis vi skal betale for at låne lokalerne.

Skal vi til at danse andre danse i foreningen, måske Irsk setdans, eller internationale danse?

Beretningen blev godkendt.

Rie fra dragtudvalget berettede, at de har ordnet foreningens dragter, så de er klar til sæsonen. 
Dragtudvalget har modtaget Grethe og Leif Lyngby`s dragter og nogle flotte dragtdele. Dragtdelene 
vil blive afleveret til Folkedans Danmarks Dragtudvalg.

Kirsten fortalte om opvisningerne. Der var i alt blevet danset 20 opvisninger, både her på øen, men 
også Sverige og Sjælland og Fyn.

Alma læste regnskabet op, som viser et lille underskud godt 4000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Vi blev enige om at forhøje kontingentet med 10 kr. som skulle gå til Bornholms Folkedansere.

Alma fremlagde budgettet for næste år.

Derefter var der valg.

Niels Anker blev genvalgt som formand.

I stedet for Steffen Johansen, blev Lisa Hansen valgt til bestyrelsen.

I stedet for Bendt Nielsen, blev Peter Gungård valgt som bestyrelses suppleant og Anne-Marie Lind 
blev genvalgt.

Både revisor Henrik Olsen og revisorsuppleant Dagny Jeppsen blev genvalgt.

Johannes Riis Jørgensen blev valgt som fanebærer, og Carsten Reinholt som fanabærersuppleant.

Under eventuelt, snakkede vi om passivt medlemskab, som dog ifølge Niels Anker, Tage og Asbjørn
var en dårlig ide.

Vi snakkede også lidt om hvordan man kunne give besked til interesserede folk, som ikke var 
medlem og derfor ikke fik Kaperollika.

Derefter var der tak og gaver til de afgående medlemmer og tak til alle. Så var der kaffe, sang og 
dans,

I alt var der mødt 41 medlemmer til generalforsamlingen.

Referent Dagny Jeppsen


