
Referat af generalforsamling i Twostep Linedancers mandag den 22. oktober 2018. 

1. Valg af dirigent og referent: William og Leila. 

2. Valg af stemmetæller: Steen 

3. Fremlægning af formandens beretning til godkendelse. 

På bestyrelsesmøderne, hvor også suppleanterne deltager, er der blevet talt om hvad der sker i 

klubben. Der tilrettelægges, hvad der skal ske; f. eks. æbleskiver til jul og smørrebrød til den sidste 

gang i sæsonen, og sammen med festudvalget tilrettelægges nytårskuren. Og der blev samlet ind 

til gave og espalier i anledning af Steen og Leila’s bryllup, (og vi blev overraskede og rørte, da vi 

trådte ud af kirken, TAK for en dejlig overraskelse). Vi har haft opvisning/workshop på Orø, og tjen-

te en ekstra skilling. Vi har medlemsfremgang, dejligt. Tak til Marianne og Leila for indsatsen som 

instruktører. Tak, plus en gavekurv til William for indsatsen med at lave et godt regneark, så vi kan 

spare revisionsfirma udefra.                

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

4.   Fremlægning af revideret regnskab til godkendelse. 

Lille underskud sidste år. Nytårskuren gav pænt overskud p. g. a. lotteri. (Tak til giveren af gaver). 

Kort debat i forhold til annoncer og medlemshvervning. 

Regnskabet blev godkendt. 

5.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår samme kontingent (100 kr.), og det blev vedtaget. Der er stadig lidt problemer, 

med forståelsen af betaling af kontingent plus danseafgift, vi prøver at gøre det tydeligere. 

6. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lene, Jannie og Lena modtager genvalg.  

Lene og Jannie blev genvalgt, men p. g. a. manglende kontingent indbetaling, var Lena ikke valgbar, 

i stedet trådte Lone ind i bestyrelsen. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Anne og Lone modtager genvalg. 

Anne blev genvalgt, men da Lone er trådt ind i bestyrelsen, kunne hun ikke genvælges, og det var 

ikke muligt, at finde en anden suppleant. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. William og Marianne genvalgt, og John trådte ind 

som revisorsuppleant. 

10. Valg til festudvalg. Bestyrelsen og instruktørerne er festudvalg, MEN DER ER PLADS TIL FLERE. 

11. Eventuelt. William takkede instruktørerne, for det store arbejde, som de lægger i Twostep. 

William erklærede generalforsamlingen for slut og takkede for god ro og orden. 

Leila Jensen 


