Generalforsamling i Multihallen i Løgumkloster lørdag, den 28. februar 2015
med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Mødt var bestyrelsen:
Erling Møller Kristensen, Mikael Skøtt, Anders Møller, Margit Jakobsen, Anna Jepsen
og suppleanterne:
Hans Chr. Agertoft og Gitte Hansen
Der var i alt tilmeldt 85 til generalforsamlingen.
Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde og dejligt,
at der også kommer nogen helt fra Als.
Ad 1)
Til dirigent valgtes Anders Schaltz, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt 13.
januar 2015.
Ad 2)
Formanden aflagde følgende beretning, som godkendtes:
Vi har lige været til Årsmøde i Landsforeningen d. 24.-25. januar, og vi det var Margit,
Mikael og Anders. Da jeg sidder i Landsbestyrelsen, er jeg automatisk med.
Formanden Bo Royen oplyste, at i Sønderjylland var medlemstallet i Landsforeningen i 2014
gået op med 40 personer i alt 22% i forhold til 2013, og i den anden ende, var det gået ned
med 16% Jeg kan se på listen pr. 28. februar 2015 er vi 220 og i 2014 var der 227
medlemmer på samme tidspunkt.
Jeg har sammenholdt tallene fra 7. december 2014 og 19. februar 2015 og da var der over 40
medlemmer, som ikke havde fået fornyet medlemskabet af Landsforeningen. Der er så 10
personer der har indbetalt siden, så husk hvis I ikke er tilmeldt PBS skal der betales, når I får
medlemsbladet i oktober. Jeg vil også gerne takke jer, som er blevet medlem siden sidste år.
I Sønderjylland havde vi som før omtalt den største fremgang, og det ville jeg gerne, at vi
også har, når vi mødes næste år til årsmødet.
Tilskuddet til Landsforeningen fra DIF var i 2014 på kr. 184.000 og kontingentindbetalingen
fra medlemmer kr. 335.000. På landsbasis var vi 2900 medlemmer og heraf kom 227 fra
vores region.
Vi er ca. 1000 dansere her i regionen, så selv om vi er 220 medlemmer er der stadig 800, som
ikke er medlem. Det koster kr. 120 for enkelte og 180 for par. Der kommer et blad ud 3 gange
om året. I vil jo gerne have, dygtige instruktører, nye danse og godt musik til dansen, så det
koster i størrelsen kr. 130.000, hver gang vi skal have produceret en ny CD og DVD. Når vi
indbyder til vores arrangementer, er der en forskel i prisen på mindst kr. 25, så det kan I også

spare ved at være medlem. Vi får at vide af vores Landsformand Bo Royen, at vi skal have
flere medlemmer, så jeg håber, at det lykkes. Hvis I som ikke er medlem tegner jer som
medlem inden vi skal have kaffe og kage, kan I spare kr. 30, så allerede der er der noget at
tjene.
Den 18. april holder Landsforeningen sin generalforsamling på Gymnastik og
Idrætsefterskolen i Vojens, hvor I alle er velkomne. Det starter kl. kl. 12.00 med middag, samt
kaffe og kage og efter generalforsamlingen er der seniordans. Det slutter kl. 17.00 og det er
gratis at deltage, hvis man er medlem af Landsforeningen. Tilmeldingen skal ske til mig.
Invitationen er sendt ud til jeres danseleder. Så glæd jer også til denne dag.
Vi går over til de aktiviteter, vi har haft i Regionen i løbet af 2014.
16. februar havde vi fastelavnsfest på Agerskov kro med 98 dansere. 47 af danserne kom fra
Fredericia og Børkop, da de gerne ville være med, da de ikke selv havde sådan et
arrangement hjemme i området. I år havde vi så henlagt festen til Multihallen i Løgumkloster,
så var der ikke en øvre grænse for deltagere. Vi blev 80, så det var vi vældig tilfredse med. Vi
havde en dejlig eftermiddag med god mad, godt humør, dansede Lanciers og masser af
seniordans ved Margit og Bothilde som instruktører. Vores kasserer Anders Møller stod for
lotteriet og havde indkøbt mange dejlige gevinster.
1. marts generalforsamling også her i Multihallen med 100 dansere. Det startede med dans
fra kl. 12.30, så vi har varmen, inden vi afholder generalforsamlingen.
5. april højskoledag på Højer efterskole med 52 betalende. En vældig god dag, med god mad
og en frisk forstander, som fortalte om skolen, og hvor vi havde en sangtime. Nogle af
danserne syntes, at vi godt kunne have danset lidt mere, så det har vi rådet bod på til næste
højskoledag, som foregår her d. 21. marts på Sønderborg Idrætshøjskole.
23. april forårsstævne i Løjt med 85 dansere.
23. maj dans i Jegerup i forbindelsen med byens byfest, hvor vi var ca. 43 dansere. Det var
Kirstens arrangement.
27. juni sommerdans i Arnum med 52 dansere. det var Margits arrangement.
20. juli sommerdans på engen i Hellevad med 40 dansere og det bliver gentaget søndag d. 19.
juli, har Bothilde meddelt. Det var i øvrigt hende og Anders arrangement
16. august havde vi kursus i C-18 med Eva og Henry som instruktører. Vi var 24 ledere og
dansere. En vældig god dag, hvor vi fik lært mange nye danse, som vi bruger i denne sæson.
Vi var godt brugte efter 5 timers dans.
22.-24- august var vi til Danselandsstævne i Lemvig. Det var Dans og Musik som havde
inviteret seniordanserne til at være med. Vi var ca. 500 seniordansere, der gav opvisning
rundt i Lemvig og i hallen. Arrangørerne var ikke så heldige med vejret, da der kom regnfulde
byger, så noget af opvisningen blev henlagt til hallen i Lemvig. Vi gav selv en opvisning i
regnvejr, mens tilskuerne nød opvisning i tørvejr.
25. oktober Efterårsstævne i Bylderup med 68 dansere. Der er gennemgående god tilslutning
til vores arrangementer, så det glæder os i bestyrelsen.

Til slut vil jeg sige tak for samarbejde i bestyrelsen. Tak til vores kasserer, som styrer
økonomien, tak til alle ledere og dansere, som bakker op til de arrangementer vi har rundt i
regionen.
Endnu en gang tak.
Ad 3)
Kasserer Anders Møller gennemgik årsregnskabet, som godkendtes.
Regnskabet udviser indtægter på kr. 49.728 og udgifter på kr. 50.597, altså et mindre underskud på
kr. 1.069. Formuen pr. 31. december 2014 udgør i alt kr. 21.854.
På forespørgsel oplyste Anders, at tilskuddet fra DIF til regionen går efter antal medlemmer i vores
region, altså ikke efter antal dansere.
Ad 4)
Ingen indkomne forslag.
Ad 5)
Anna Jepsen ønsker ikke genvalg.
På valg er Mikael Skøtt og Anders Møller, som modtager genvalg.
Herudover opstiller Ane Marie Jensen, Haderslev, Bothilde Vølkers, Hellevad, Hans Chr. Agertoft,
Tinglev og Gitte Hansen, Sønderborg.
Efter skriftlig afstemning så stemmetallene således ud:
Hans Chr. 54
Ane Marie 32
Anders 31
Mikael 30
Gitte 18
Bothilde 16
hvilket betyder, at Hans Chr. Agertoft, Ane Marie Jensen og Anders Møller er
bestyrelsesmedlemmer.
Da der ikke opstillede andre som suppleanter, blev Mikael Skøtt og Gitte Hansen valgt som
suppleanter.
Ad 6)
Revisor Svend Kaiser blev genvalgt som revisor.
Johan Peder Møller blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 7)
Under eventuelt blev der spurgt, om bestyrelsen havde overvejet kollektivt medlemskab, altså for et
helt hold på f.eks. 25 dansere, så man på den måde kunne få flere medlemmer. Erling tager gerne
spørgsmålet med til bestyrelsen i Landsforeningen, men da det i forvejen er utrolig billigt at være
medlem, tvivler han nok på, at det er en mulighed.
Ligeledes blev det fremført, at det ikke var rimeligt, at alle skulle være medlem af foreningen for at
få lov til at danse seniordans. Det gav anledning til lidt forundring, da det reelt ikke er sådan.
Margit Jakobsen pointerede, at hun havde sagt, at hvis vi vil være med til at holde gang i
seniordansen i fremtiden, er det vigtigt, at vi melder os ind i Dansk Seniordans, som sørger for ny

musik og uddannelse af danseledere. Hvis ikke vi havde foreningen, havde vi ingen seniordans, og
derfor gælder det om at holde liv i foreningen.
Herefter sluttede generalforsamlingen, og Erling takkede for god ro og orden og for det gode
fremmøde og takkede Anders for et godt og effektivt dirigentarbejde. Ligeså var der tak til Anna
Jepsen, som gik af i bestyrelsen og fik overrakt en buket blomster og en velkomst til det nye
bestyrelsesmedlem Ane Marie Jensen.
Vi nåede lige et par danse, inden vi med glæde gik ombord i de dejlige lagkager. Under kaffen
solgte Anders lodder og mange gik hjem med gode gevinster.
Herefter dansede vi igen til ca. kl. 16.00.
Ref./gitte

