
Generalforsamling Happy Footstep


Happy Footstep Linedance Klub mandag den 6. september 2021 kl.18.30 på Eventyrgården.


Margit er referent


Dagsorden:


1. Valg af dirigent                                                                                                                                    


Birgit er foreslået som dirigent, hvilket alle er enige om.


Birgit fastslår at general forsamlingen er lovligt indkaldt, forsinket pga covid 19. Der har været       
opslag 14 dage før på facebook og Happy Footsteps hjemmeside og Berendt har oplyst det på 
danseaftener.


2.  Valg af to stemmetællere


 Gitte og Inger

     


3. Formandens beretning ved Berend


Vedhæftes.


Der er spørgsmål vedr. de der har været på instruktørkursus. Både  udgiften men også om de skal 
instruere. 


Berend fortæller, de som havde været på kursus, skulle have haft hold, nybegyndere, men pga 
tidpunktet hvor de danser, har det ikke kunnet lade sig gøre. De er “bagstoppere” på de øvede 
hold, hvilket også giver erfaring. 


4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.


Regnskabet gennemgåes af Susanne. Regnskabet blev godkendt.


Vedhæftes.


5. Behandling af indkomne forslag


 Indkomne forslag skal være sendt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. 


Der er ingen


6. Fastsættelse af næste års kontingent


I år har bestyrelsen besluttet er der var rabat i for gamle dansere, da der forrige sæson blev aflyst 
mange danseaftner  pga covid 19 


Kontingent næste år forbliver uændret (ingen rabat) 


7. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. 8

    

På valg er Margit Fahnø (ønsker genvalg) og Berend Ziengs (ønsker genvalg) 


Der var ikke andre der ønskede at stille op så Margit og Berend er genvalgt




8. Valg af revisor og suppleanter jf. 8


Der blev ikke stemt, da de nævnte var dem der stillede op.


Birgitte toft Hansen og  Grethe Kristensen er valgt som suppleanter


Else johansen er valgt som revisor


Elna andersen er valgt som suppleant til revisor


9. Eventuelt


Hvad med bluser og t-shirt til opvisning?  

Berend fortæller at det er ikke kommet videre pga corona. 

Hvad er vi stemt for ? Skjorter , t-shirt. Der er forslag om en vest. 

Det vil bestyrelsen arbejde med og have en plan inden næste generalforsamling



