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GENERALFORSAMLING VED HAPPY FOOTSTEP D. 3. FEBRUAR 2020 

 41 fremmødte medlemmer 

 Berend byder velkommen 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af to stemmetællere 

3. Formandens beretning 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

5. Behandling af indkommende forslag 

6. Fastsættelse af næste års kontingent 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. §8 i vedtægterne 

8. Valg af revisor og suppleanter jf. §8 i vedtægterne 

9. Eventuelt 

1. Valg af dirigent: 

Charlotte Hansen vælges 

2. Valg af to stemmetællere: 

Birgit Hansen og Margit Fahnø melder sig 

3. Formandens beretning: 

 Berend fortæller om, hvad der er sket i foreningen siden den startede maj 2019. 

 Foreningen har fået hjemmesiden op og stå 

 Vi deltog i opvisning i Oksbøl  

 Vi var med ved Varde Å dag, hvor vi lavede opvisninger samt havde en stand 

 Ved sæsonstart var der 9 medlemmer mere end ved sæsonstart sidste år 

 Pizzaaften gik rigtig godt 

 Der var stor opbakning til julearrangementet 

 Det opleves at der er en generel stor opbakning 

 

Nye tiltag: 

 Der er indkøbt eget musikanlæg med tilskud fra kommunen 

 Hold 1 får tilbudt en halv time ekstra indtil november måned – hvor de kan møde en 

halv time før og få gennemgået grundtrinene samt evt. nye danse 

 Hold 1 starter nu 15 min før, kl. 17.15, da det giver mulighed for en pause undervejs 

 Der har været afholdt søndagsdans en gang, hvilket var d. 19. januar 2020.  

Der vil afholdes søndagsdans d. 16. februar 2020 samt d. 29. februar 2020 

 Charlotte, Birgit og Annette har været på instruktørkursus 



2 
 

 

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse: 

Susanne gennemgår regnskabet 

5. Behandling af indkommende forslag: 

Der er ingen indkommende forslag 

6. Fastsættelse af næste års kontingent: 

Kontingentet fastsættes til at være samme beløb som sidste sæson – 650 kr.  

Hvis man danser på to hold = 1000 kr.   

7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. §8 i vedtægterne: 

Inge Lindholm-Clausen og Susanne Lykke Dam genopstiller.  

Odette Van Medevoort ønsker ikke genvalg. 

Der spørges ud blandt de fremmødte om der er nogen som har lyst til at stille op. 

Eva V. Andersen vil gerne stille op og bliver valgt 

Gerti Knudsen og Margit Fahnø stiler op og vælges som suppleanter. 

8. Valg af revisor og suppleanter jf. §8 i vedtægterne: 

Else Johansen stiller op og vælges som revisor og Elna Andersen stiller op og vælges som 

revisorsuppleant 

9. Eventuelt: 

Berend oplyser om tilmelding til søndagsdans 16/2 

Berend efterlyser om der er nogle som vil opsøge sponsorere 

Eva reklamerer for Fodplejen i Centrum som gerne vil sponsorere 25 kr. pr. behandling -   

Annette undersøger om det stadig er sådan 

 

 Berend takker alle for fremmøde og opbakning 

 

KONSTITUERING AF BESTYRELSEN: 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

 Susanne – Kasser  

 Berend – Formand 

 Inge – Næstformand 

 Eva – Bestyrelsesmedlem 

 Annette – Sekretær  

 

 

 

Referent: Annette Jakobsen 


