
Referat (2015) 

Generalforsamlingen startede med at fanerne blev båret ind af Mogens og Johannes som var i 
dragter.

Niels Anker bød velkommen til generalforsamlingen. Vi startede med at mindes de 3 medlemmer 
som er gået bort i årets løb.

Erling Kofoed som var en meget aktiv spillemand.

Bodil Ridder som sidst i 70 erne og først i 80 erne var formand for foreningen.

Ulla Hansen som gennem mange år var revisor for foreningen. Vi sang, og holdt et øjebliks stilhed.

Som dirigent blev Hans Jeppsen valgt, Hans konstaterede at generalforsamlingen var korrekt 
indvarslet. Som protokolfører blev Dagny Jeppsen valgt. Stemmetællere blev Karsten Jensen og 
Carsten Reinholt.

Derefter holdt Niels Anker en god og fyldestgørende beretning, som blev godkendt. Da der ikke var 
kommentarer til beretningen, fortalte Kirsten Kjeldsen om opvisningerne, der har været i alt 16 
opvisninger, hvoraf de 5 var betalte.

Alma fremlagde regnskabet som viser et underskud på 17.272,14 kr. En del af underskuddet 
kommer af vintertræningen, rejser og kurser. Der er også investeret i et PA anlæg, som fortrinsvis 
bruges til musik til baldanserne.

Regnskabet blev godkendt.

Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen ønskede vedtægtsændringer i følgende paragraffer: § 1 og § 3 og § 4 og § 6, samtidig 
besluttedes det at der i § 6 ændres således at fastlæggelse af kontingent kommer før fremlæggelse af
budget. Alt blev vedtaget.

Der var lidt diskussion om underskrivning af vedtægterne, men da originalen opbevares af 
foreningen, skulle det ikke være noget problem. Der vil også blive lagt en kopi på hjemmesiden.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på 15 kr. til 85 kr. + kontingent til Landsforeningen. 
Forslaget blev vedtaget.

Budgettet blev fremlagt af Alma.

Så var der valg. På valg var formand Niels Anker, (genvalg),

Bestyrelsesmedlem Steffen (genvalg) 2 bestyrelses suppleanter Bendt (genvalg) Anne-Marie 
(genvalg). Revisor Ole (genvalg) revisorsuppleant Dagny (genvalg).

Fanebærer Mogens (genvalg). Fanebærer suppleant Johannes (genvalg).

Så var det tid til eventuelt. Jens Bjørn takkede for deltagelsen ved Ullas død og begravelse.

Tage var ked af at bestyrelsen ikke møder op til træninger.

Niels Anker ville vide om der var interesse for endnu et kursus med Henrik Larsen.

Der blev snakket om ledermanglen men ikke fundet en løsning. Invitationer til hold ovrefra om at 
komme til Bornholm, skal måske ud tidligere, og måske til dansere, og ikke bestyrelserne over.

Og da der ikke var flere spørgsmål, takkede Hans for god ro og orden. Niels Anker takkede Hans, 
og glædede sig til referatet.

Der var i alt mødt 35 medlemmer til generalforsamlingen.

Foreningen har i øjeblikket 83 medlemmer.

Referent Dagny Jeppsen


