Generalforsamling i Multihallen i Løgumkloster søndag, den 21. februar 2016
med følgende dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Margit Jakobsen, Jels
Erling Møller Kristensen, Lgkl.
Mikael Skøtt, Haderslev (valgt for 1 år)
Gitte Hansen, Sønderborg (suppleant)

6) Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg er:
Svend Kaiser
Johan Peder Møller
(begge valgt for 1 år)
7) Eventuelt

modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg
modtager genvalg

(revisor)
(revisorsuppleant)

Mødt var bestyrelsen:
Erling Møller Kristensen, Mikael Skøtt, Hans Chr. Agertoft, Margit Jakobsen og Ane Marie Jensen.
og suppleant Gitte Hansen.
Der var i alt mødt 83 til generalforsamlingen.
Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde.
Ad 1)
Til dirigent valgtes Christian Rasmussen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt ved brev af 26. januar 2016 og bekendtgørelse i Danseretningen i januar 2016.
Ad 2)
Formanden aflagde følgende beretning, som godkendtes uden bemærkninger

Vi har lige været til Årsmøde i Landsforeningen d. 23.-24. januar, og vi det var Ane Marie
Jensen, Gitte Hansen og jeg selv. Da jeg sidder i Landsbestyrelsen, er jeg automatisk med.
Formanden Bo Royen oplyste, at medlemstallet på landsplan var gået tilbage fra 2868 i 2014
til 2802 i 15 eller en tilbagegang på 66 medlemmer. Pr. 15. januar i 2016 er der 2574
medlemmer.
I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2015 steget med 6 medlemmer eller i alt
3 %. Sidste år havde vi en stigning på 40 medlemmer i alt 22% i forhold til 2013. I 2015 var vi
233 medlemmer og pt. i 2016, 219 medlemmer, så vi håber, at vi får så mange nye, at vi kan
kommer op på mindst 240 medlemmer.
Tilskuddet til Landsforeningen fra DIF var i 2015 på kr. 175.500 og kontingentindbetalingen
fra medlemmer kr. 319.000.

Vi er ca. 1000 dansere her i regionen, så selv om vi er 233 medlemmer er der stadig små 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 gerne 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.
Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2015:
Vinterfesten d. 1. februar i Multihallen, Løgumkloster med 80 dansere.
Vinterfesten på Rødekro kro med 83 dansere, som vi har afholdt 31. januar i år.
Generalforsamling d. 28. februar i Multihallen, Løgumkloster med 86 dansere.
Højskoledag d. 21. marts i Sønderborg med 119 dansere.
Landsforeningens generalforsamling d. 18. april på Vojens Ungdomsskole med 78 dansere.
Forårsstævne d. 25. april på Harreslev Danske skole med 48 dansere.
Dansens dag d. 8. maj i Jegerup med 60 dansere.
Forårsdans i Arnum d. 24. juni med 36 dansere.
Bothilde havde dans på Sønderstrand med 36 dansere og på Gustavs Eng d. 19. juli med 42
dansere.
Efterårsstævne i Bylderup d. 24. oktober med 68 dansere.
Danselederkursus fra Nordisk Træf d. 7. november på Arnum skole med 20 ledere/dansere.
Her i foråret 2016 har vi nogle arrangementer i nærmeste fremtid.
Forårsstævne på Idrætshøjskolen i Sønderborg d. 19. marts.
Højskoledag på højskolen Østersøen i Aabenraa d. 9. april.
Dans og Musik i DGI har Danselandsstævne i Sønderborg 20. – 22. maj.
Der kommer flere indbydelser i løbet af forår og sommer som bliver bekendtgjort på vores
hjemmeside og i Danseretningen.
Til slut vil jeg gerne sige tak til Kirsten som styrer vores hjemmeside, selv om hun er flyttet til
Fyn, og det har hun lovet at fortsætte med indtil en anden har meldt sig.
Også tak til alle danselederne og til bestyrelsen for godt samarbejde.

Ad 3)
Kasserer Hans Chr. Agertoft gennemgik årsregnskabet, som godkendtes.
Regnskabet udviser indtægter på kr. 55.050 og udgifter på kr. 51.610, altså et overskud på kr. 3.440.
Formuen pr. 31. december 2015 udgør i alt kr. 24.917.
Ad 4)
Ingen indkomne forslag.

Ad 5)
Mikael, som i 2015 blev valgt som suppleant, gik ind i bestyrelsen i 2015, og er derfor på valg for
1 år.
Margit, Erling og Mikael blev alle genvalgt, idet ingen andre ønskede at opstille til bestyrelsen.
Gitte Hansen blev ligeledes genvalgt som suppleant.
Da vi skal have 2 suppleanter, opfordrede formanden medlemmerne til at melde sig som suppleant.
Men ingen meldte sig, og formanden opfordrede herefter Bothilde Vølkers til at opstille som
suppleant, hvilket hun sagde Ja til, hvorefter hun blev valgt som 2. suppleant.
Ad 6)
Revisor Svend Kaiser blev genvalgt som revisor.
Johan Peder Møller blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 7)
Dirigenten spurgte, om der var nogen, der havde noget under eventuelt.
Kasserer Hans Chr. Agertoft bad alle huske at skrive, hvem pengene kom fra, når der blev betalt ind
på kontoen til et arrangement, både navn og medlemsnummer.

Da der ikke var yderligere under Eventuelt, sluttede generalforsamlingen kl. 13.20, og formanden
takkede for god ro og orden og takkede dirigent Christian Rasmussen for god ledelse af
generalforsamlingen.
Kaffen var bestilt til kl. 15, men formanden fik det flyttet til kl. 14. Vi dansede så til kl. 14.
Under kaffen solgte bestyrelsen lodder til lotteriet, som der var stor rift om, om mange gik hjem
med gode gevinster.
Herefter dansede i til kl. 16, hvor vi alle i en stor ring på dansegulvet sluttede med at synge ”Dagen
i dag er din min ven ….”

Ref./Gitte

