Referat af Happy Foodsteps Stiftende Generalforsamling d. 18. marts 2019
Fremmødte: 43 personer
1. Valg a dirigent:
Charlotte bliver valgt.

2. Valg af referent:
Annette bliver valgt.

3. Valg af to stemmetællere:
Birgitte og Birgit melder sig frivilligt som stemmetællere.

4. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter:
Charlotte oplæser vedtægterne.
Der spørges ind til om der skal stå, at 4 ud de 5 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for et
forslag, for at det kan godkendes. Formuleringen for nuværende er, at 2/3 af bestyrelsens
medlemmer jf. § 8 i vedtægterne.
Der spørges ind til om suppleanter skal deltage i alle bestyrelsesmøder – det skal de ikke.
Der spørges ind til, hvorvidt suppleanter orienteres løbende.
Det foreslås at alle referater fra bestyrelsesmøder og lignende information ligges ud på
foreningens hjemmeside, så alle medlemmer kan se det.
Alternativt at der oprettes en lukket gruppe for foreningen, hvor disse informationer ligges
ud til information.
Et andet forslag er, at referatet tages med og ligges i en bog, som alle medlemmer har
adgang til, når de kommer til dans.
Der spørges ind til bestyrelsesposternes varighed. Det kan overvejes om der blot skal stå, at
to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år,
således at posternes navne ikke nævnes jf. § 8 i vedtægterne.
Evt. vedtægtsændringer kan forekomme ved kommende generalforsamling.
Ellers vil bestyrelsen drøfte det øvrige ovenstående.
Charlotte spørger om vedtægterne kan godkendes, hvortil der ikke var yderligere
kommentarer. Vedtægterne er dermed godkendt.
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5. Fastsættelse af næste års kontingent:
Forslaget er 650 kr. for at danse på et hold. Hvis man danser på to hold koster 2. hold 350 kr.
Der spørges ind til priserne på sommerdans. Det bliver som sidste år:
25 kr. pr. gang for at danse på et hold. 35 kr. pr. gang for at danse på to hold.
Forslaget er godkendt ved håndsoprækning, hvor flertallet stemte for.

6. Valg ifølge vedtægterne - Valg til bestyrelsen:
Eva A. – Odette – Inge – Susanne – Berend – Annette stiller op til bestyrelsen.
Alle opstillere præsenterer sig i forhold til hvilke hold de danser på, hvilket skrives op på flip
overen, sammen med de opstilledes navne.
Der stemmes.
Birgitte og Birgit samler stemmesedlerne ind, hvorefter de tæller stemmesedlerne op.
Stemmetællerne oplyser, at de har misset / mistet en stemme i forbindelse med
optællingsprocessen. Det er godkendt af de fremmødte ved generalforsamlingen, at der ikke
skal være omtælling, i det denne ene stemme ikke vil gøre nogen forskel.
De valgte medlemmer til bestyrelsen er:
Susanne fik 42 stemmer – Inge fik 34 stemmer – Berend fik 40 stemmer – Odette fik 38
stemmer – Annette fik 41 stemmer
Suppleanter vælges:
Eva Andersen fik 29 stemmer og vælges som 1. suppleant
Gerti vælges som 2. suppleant
Valg af revisor:
Elna og Else stiller op. De præsenterer sig hver især.
Der stemmes.
Birgitte og Birgit samler stemmesedlerne ind, hvorefter de tæller stemmesedlerne op.
Den valgte revisor er:
Else fik 30 stemmer og bliver valgt som revisor.
Elna fik 13 stemmer og bliver valgt som suppleant.
7. Eventuelt:
Der er ingen kommentarer under dette punkt.
Kommentarer:
Berend beretter om årsagen til, at Happy Foodsteps gerne vil være en selvstændig forening –
bl.a. i forhold til hvem der skal overtage efter Berend og Geke.
Berend takker for fremmødet og opbakningen og Charlotte takker for god ro og orden.
Referent: Annette Jakobsen
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