
Referat af generalforsamling i Twostep Linedancers mandag den 21. oktober 2019 kl. 19.45.

1. Valg af dirigent og referent.
William Jacobsen blev valgt som dirigent, og Leila Jensen tog referat.
2. Valg af stemmetællere.
Steen Jensen og Anders Mosbech, (der blev ikke brug for dem).

3. Fremlægning af formandens beretning og godkendelse.

Vi har en fremgang på 13 medlemmer, så vi nu er 48 medlemmer.
Tak til Marianne, for de år, hun har været instruktør på begynderholdet, og velkommen til
John, som ny instruktør.
DAVIDSEN (byggemarked), vil gerne være sponsor for Twostep Linedancers, og give os tilskud
til klubskjorter.
Vi har i sommerens løb, været ude og optræde i de omkringliggende byer.

Og som noget nyt har vi fredagsdans, ca. hver anden måned.

Hver år ijanuar holder vi nytårskur. Og som noget nyt, er der lavet et årshjul.
Har du noget, som du gerne vil have, at bestyrelsen tager op, så kontakt dem endelig.
Beretningen blev godkendt.

4. Fremlægning af revideret regnskab til godkendetse.

For første^gang i 4 å.r., har vi overskud, 500 kr. Og en fin kassebeholdning. Regnskabet blev
gen nemgået og god kendt.

5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.

Bestyrelsen foreslog, at vi fortsatte med 100 kr. pr år, og det blev vedtaget.
5. lndkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

7. Præsentation af årshjul.
Årshjulet blev gennemgået, og tilføjet et par ændringer.
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Mona modtager genvalg, og blev genvalgt.

Aage modtager IKKE genvalg, og i stedet blev Pia Mikkelsen valgt.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Anne modtager genvalg og blev genvalgt.

Og Henny Lindhardt blev også valgt.

10. Valg af 2 revisorer og t revisorsuppleant.
Marianne Blom, William Jacobsen og John B. Rytter blev alle genvalgt.

11. Valg af festudvalg.
Anders og Le.ne Mosbech,.samt Michael Mikkelsen meldte sig, og sidder iudvalget, sammen
med bestyrelsen og instruktørerne.
12. Eventuelt.
Lene B. Rytter roste klubben, for at være en hyggelig klub, hvor der er dejligt at være.

Kl. 20.23, erklærede d irigen neralforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og or-


