
Referat af generalforsamling i Twostep Linedancers den 24. oktober 2016. 

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent. 

Referent: Leila.  

William var dirigent. Og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Og kommenterede, at indkom-
ne forslag og regnskabet, skal være lagt frem på hjemmesiden, mindst 10 dage før generalforsamlingen. 

Punkt 6. blev rykket frem som nr. 5. 

Pkt. 2. Valg af stemmetæller. 

William mente godt at han alene kunne overskue de 13 personer, som var tilstede. 

Pkt. 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse. 

Beretningen blev godkendt, uden yderligere kommentarer. 

Pkt. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Året 2015/2016, gik ud med et underskud, (p.g.a. faldende medlemstal, og dyr husleje i Karleby forsamlingshus), 
men det var der taget højde for i budgettet, og underskuddet, var ikke større en forventet. 

Der var nogle opklarende spørgsmål i forhold til budgettet for 2016/2017. 

Derefter blev både regnskab og budget godkendt. 

Pkt. 6. Indkomne forslag: 

Der var indkommet et forslag om nedlæggelse af kontingent, efter en god debat, frafaldt forslaget. 

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson: 

Kontingent for næste sæson (2017/2018), blev fastsat til kr. 100,00 for en sæson. 

Pkt. 7. Orientering fra festudvalget. 

Der blev i januar 2016 holdt nytårskur, med stor succes, og det gentager vi igen, den 7. januar 2017.  Vores 10 års 
fødselsdag i september, var også en succes, men arbejdet er stort, og derfor var det den indtil videre sidste store 
fest. (Måske kommer der et samarbejde med en anden lille klub, så vi sammen holder en stor fest). 

Pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Alle medlemmer ønskede genvalg. 

Valgt for 1 år blev: Jannie 

Valgt for 2 år blev: Lene, Lena og Mona 

Pkt. 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Der blev kun valgt 1 medlem: Hanne Nødskou 

Pkt. 10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

Bestyrelsen havde i år valgt en ekstern revisor. William vil gerne overtage opgaven og hjælper Mona med en opsæt-
ning af regnskabet. 

Marianne reviderer/kontrollerer regnskabet/bilag. 

Vibeke er revisor suppleant. 

Pkt. 11. Valg af festudvalg. 

Vibeke, Hanne N, Marianne, Leila og Tanja, + bestyrelsen. 

Pkt. 12, er identisk med pkt. 6 

Pkt. 13. Eventuelt. 

Der var ros til bestyrelsen, for det store arbejde, som de har lavet i det forløbne år. 

William sluttede som dirigent, med at takke for god ro og uorden ;-) 

Skrevet som opfattet :-) Leila. 


