Referat fra Dagny Jeppse
Vi startede genralforsamlingen med at fanerne blev båret ind, til tonerne fra ”Den skæve March”.
Derefter sang vi ”Du skønne fortryllende Kirsten”
Derefter mindedes vi Agnethe Jeppesen, en meget aktiv, ivrig og akkurat danser. Agnethe var også
foreningens kasserer i en år række. Vi sang ”Nu er jord og himmel stille”
Valg af dirigent blev Hans, referent Dagny og stemmetællere Inga og Bendt.
Formandens beretning.
Lisbeth
En positiv beretning. Der foregår meget i foreningen, der er ude i alle kroge. Børn, TV og radio.
Kirsten:
Det er svært med nybegyndere, jeg synes det er ok at blive sat sammen med en nybegynder. Jeg er
superglad for at danse i Østerlars, men føler ikke at de nye bliver taget sig af, på tirsdags holdet.
Lisbeth:
Det kræver et vist antal garvede, hvis de skal tage sig af de nye.
N.A.:
Det er ikke så ligetil. Nogen vil gerne bytte, andre vil helst danse med egne. I år er der kun kommet
få nye.
Hans:
Kan vi godkende beretningen? Godkendt med klapsalve.
Kirsten fortalte om opvisningerne, der er blevet danset i alt 12 opvisninger.
Rie fortalte lidt om dragtudvalget. Om onsdagen i ulige uger syr vi på dragter hos Gerd i Nylars.
Alma læste regnskabet op, som kommer ud med et overskud på 4.615 kr.
Der var ikke indkommet forslag til foreningen
Bestyrelsen foreslår en stigning på 5 kr til lokaforeningen, så kontingentet bliver 100 kr. +
kontingent til Folkedans DK.
Alma læste budgettet op og regnskab og budget blev godkendt.
Så var der valg, hvor alle blev genvalgt på nær Rie som ikke modtog genvalg. I stedet blev Ulrik
Brandt valgt.
Eventuelt.
Lisbeth:
Kunne der ikke investeres i et transportabelt dansegulv og et bedre lydanlæg, man kunne måske
søge i fonde.
Gert:
Hvem skal transportere et dansegulv.
N.A.:
Det giver en del arbejde og omkostninger, men vi vil arbejde med det. Måske Folk og Fæ kunne
søge om tilskud til lydanlæg. Instrument mikrofoner ville være rigtig godt.
Lene:

Facebook er meget spændende. Nogle er meget flinke til at skrive. I må gerne dele med andre. Jo
mere opslag bliver delt, jo mere synligt bliver det på Facebook.
Carsten:
Tak til Rie. Vi er kede af, at du forlader bestyrelsen. Rie fik en gave.
N.A.:
Tak til Hans og Dagny. Tak til medlemmerne som var mødt frem. Så er der kaffe.
Der var mødt 37 medlemmer til generalforsamlingen.
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