Referat af generalforsamling lørdag, den 23. Februar 2019
i Dansk Senior Dans, Region Sønderjylland
i Løjthallen, Løjt Skolegade 17, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa,

Inden generalforsamlingen havde vi inviteret Janni Hougaard fra La-Fame i Egtved til at
komme og vise dansesko. Der var stor interesse for at se og købe dansesko.
Janni er altid villig til at komme og vise sko frem, ring blot til hende på 75 51 8310

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Kassererens regnskab
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er: Ane Marie Jensen (modtager genvalg)
Gitte Hansen (modtager genvalg)
Dagmar Skov (modtager genvalg)
Hanne Lorenzen (modtager genvalg)
6) Valg af revisor og revisorsuppleant (valgt for 1 år)
På valg er: Clara Christensen

(revisor)

Christian Christensen (revisor)
Kirsten Engel

(revisorsuppleant)

7) Eventuelt

Mødt var bestyrelsen:
Erling Møller Kristensen, Margit Jakobsen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen
og suppleant Hanne Lorenzen,
herudover 70 dansere, således at vi i alt var 76.
Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde.

Ad 1) Til dirigent valgtes landsformand Bo Røyen, som konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet, idet generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes i første kvartal

og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen er indvarslet i januar nummeret
af Danseretningen.
Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen ansås således for lovlig.

Ad 2) formandens beretning:
Vi har været til Årsmøde i Landsforeningen d. 19.-20. januar på Agerskov kro, og det var Margit og
Dagmar og Hanne. Jeg var også med, da jeg sidder i Landsbestyrelsen.
På Landsplan er der pr. 15. januar i år 2193 medlemmer, sidste år på samme tid 2360, så en nedgang
på 167 medlemmer. For hele 2018 var der 2591 medlemmer.
Tilskuddet til Landsforeningen var fra DIF i 2017 kr. 118.000 og 2018 på kr. 45.144 en forskel på
kr.73.000. Og når så medlemstallet falder, giver det et underskud på kr. 110.000 for 2018. Næste år
er underskuddet budgetteret med kr.49.500, så det eneste, der kan rette op på det, er flere
medlemmer af Landsforeningen.
På landsplan er der 208 dansesteder og ca. 166 danseledere.
Vores formand ville gerne, om vi kunne runde 3000 medlemmer, og med 8000 dansere skulle det jo
nok kunne lade sig gøre, hvis vi tegner os som medlemmer.
I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2018 215 medlemmer og 15. januar 2019 var der
199 medlemmer.
Jeg ville gerne, om vi på sigt kunne komme op på 300 medlemmer i regionen.
Vi er ca. 800 dansere her i regionen, så selv om vi er 199 medlemmer, er der stadig små 600, som ikke
er medlem. Det koster kr. 140 for enkelte og 200 for par. Der kommer et blad ud 3 gange om året.
Det er et meget flot blad, som vi glæder os til at læse. Der er mange tilbud i bladet bl. a. rejser og
højskoleophold samt aktiviteter rundt omkring.
I vil jo gerne have, dygtige instruktører, nye danse og godt musik til dansen, så det koster i størrelsen
kr. 140.000, 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, men måske skal vi
have forskellen hævet, hvis det hjælper på interessen for at være medlem.
Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2018:
Vinterfesten sidste år var d. 28. januar på Agerskov kro med 70 dansere og i år var den rykket frem til
søndag d. 13. januar med 61 dansere.
Generalforsamling d. 25. februar på Gråsten Landbrugsskole med 100 deltagere.
Højskoledag d. 8. april på Frøslevlejrens efterskole med 42 deltager.
Dansens dag i Jegerup og det var d. 4. maj med 60 dansere.
Margit har haft sommerdans i Arnum i maj og i juli med omkring 50 dansere.
Bothilde har haft sommerdans på Sønderstrand i juni, søndagsdans i Vojens i juli, søndagsdans i
Hellevad juli, og sommerdans i august i Hejlsminde med mange dansere.
Efterårsstævne i Multihallen i Løgumkloster lørdag d. 27. oktober med 80 dansere.

D. 22. september havde vi danselederkursus i Bredsten i danse fra Nordisk 2018 sammen med Vejle
og Ribe for at spare lidt på udgifter til instruktøren. Vi var 24 danseledere.
Her i foråret 2019 har vi nogle arrangementer i nærmeste fremtid.
Højskoledag lørdag d. 30. marts på Rønshoved Højskole.
Grundlovsdans ved kirken i Løgumkloster d. 5. juni.
Der kommer sikkert 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 alle danserne også en tak til jer, som er medlem af Landsforeningen.
Ligeså en tak fordi I støtter op om vores arrangementer i regionen.
Tak til Gitte som sørger for udsendelse af indbydelser og har kontakt til vores hjemmeside som styres
af Kirsten Toft, så også en tak til hende.
Tak til vores tidligere kasserer Bothilde og Anders, der også har tager sig af salg af lotto og køb af
gevinster.
Også tak til vores nye kasserer Dagmar Skov, som stillede sig til rådighed, da vi havde et problem.
Også tak til vores revisorer.
Tak til alle danselederne og til resten af bestyrelsen for godt samarbejde.

Der var ingen uddybende spørgsmål, så generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

Ad 3) Kasserer Dagmar Skov fremlagde regnskabet for 2018, som viste indtægter på kr. 46.236,00 og
udgifter på kr. 44.366,53, hvilket gav et overskud på kr. 1.869,47.
Formuen pr. 31.12.2018 udgør bankindestående kr. 23.398,72 og kassebeholdning kr. 1.081,00, i alt
Kr. 24.479,72, og da der er forudbetalt kr. 3.675, balancerer regnskabet med kr. 28.154,72.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

Ad 5) Da ingen andre ønskede at opstille til bestyrelsen, blev følgende 3 genvalgt:
Ane Marie Jensen, Gitte Hansen og Dagmar Skov.
Suppleanter :
Hanne Lorenzen blev genvalgt
Vi skal have 2 suppleanter og nyvalgt blev:
Danseleder Anna-Marie Larsen, Ellundvej 58, 6330 Padborg

Ad 6) Som revisorer genvalgtes:
Clara Christensen, Rudbølvej 50, 6280 Højer
Christian Christensen, Åvænget 8, 6541 Bevtoft
Og som revisorsuppleant genvalgtes:
Kirsten Engel, Dyrhøj 6 A, 6300 Gråsten
Ad 7) Ingen havde noget under eventuelt, og dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen og
takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.
Landsformand Bo Røyen fortalte, at han var glad for at komme rundt og danse forskellige steder.
Han havde ligesom regionsformanden et ønske om, at mange flere blev medlem af Landsforeningen.
Generalforsamlingen tog kun en lille halv times tid, så vi nåede at danse en halv time inden kaffen.
Vi fik kaffe med boller og lagkage, hvorefter vi trak lod om alle de gode gevinster, som kassereren
havde købt.
Herefter dansede vi til kl. 16, hvor vi sluttede med en sang.

Ref./Gitte

