
REFERAT  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

30. juni 2021 
Happy Feet Dancers  

  
 
  
DAGSORDEN:  

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent  
2. Aflæggelse af beretning v/formanden  
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab  
4. Fastsættelse af kontingent samt godkendelse af budget  
5. Behandling af indkomne forslag  
6. Valg til bestyrelsen:  

a. Lene Sonne 
b. Louise Funder 
c.Valg af en/to suppleant(er) for 1 år  

7. Valg af revisor  
8. Eventuelt  

  
Ad punkt 1  
Til dirigent valgtes Lasse Appelquist, som erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og 
beslutningsdygtig.  
 
Til referent blev valgt Tina Klarskov Martlev og til stemmetæller valgtes Connie Daugaard og Paw 
Hessellund. 
  
Ad punkt 2  
Lene aflagde årsberetning for 2020. 
 
Foreningen har 49 medlemmer. 
 
I 2020 havde foreningen 5 hold – begynder, letøvet, øvet, catalansk og oldies.  
 
Efter jul meddelte Tina Neesby, at hun ville stoppe som instruktør, og det blev herefter besluttet at 
nedlægge det øvede hold. 
 
I februar blev der afholdt en klubdag og i marts nåede vi at holde vores fødselsdag med besøg fra Ballerup 
Wildhorse og Seasunliners. Lone fra Seasunliners havde to workshops med. 
 
Kort tid efter lukkede foreningen på grund af Corona. 
 
Herefter meddelte Dorthe, at hun tillige ville stoppe som instruktør.  
 
I den forbindelse var vi så heldige, at Connie Daugaard gerne ville træde til, og det er vi alle sammen meget 
glade for. 
 
Vi startede op i efteråret, men kort tid efter blev alt lukket ned i Danmark igen på grund af Corona. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.  



  
Ad punkt 3  
Louise fremlagde regnskabet.  
 
Regnskabet udviser et underskud på kr. 537,05, hvorefter foreningens bankbeholdning er kr. 74.667,03. 
 
Der blev i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet spurgt ind til, hvorfor foreningen har så stor en 
beholdning i banken.  
 
Bestyrelsen tilkendegav, at det er rart at have nogle penge stående til uforudsete udgifter. Hertil 
bemærkede Lasse, at det tillige er godt at have en bankbeholdning således, at der kan danses nogle år med 
eventuelt underskud på holdene således, at man kan slippe for at lukke et hold. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
Ad punkt 4  
Louise fremlagde budget for 2021, idet kontingent forbliver uændret med kr. 50,00 pr. halvår. 
 
Efter lidt drøftelser frem og tilbage blev budgettet og kontingent herefter enstemmigt godkendt. 

 
Ad punkt 5  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad punkt 6 
Til bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt Lene Sonne og Louise Funder. 
 
Som suppleanter blev valgt Jeanett Nielsen og Linda Axelgaard. 
 
Ad punkt 7  
Linda Axelgaard blev valgt som foreningens revisor. 
 
Ad punkt 8  
Under eventuelt takkede en del af de nye dansere for den gode modtagelse de havde fået i forbindelse 
med start i foreningen. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger under eventuelt, hvorefter Lene gav henholdsvis Connie og Lasse 
nogle rosende ord samt en gave fra foreningen. 
 
Herudover havde begynder/letøvet samlet ind til en gave til Connie, som hun blev meget glad for.  
 
Generalforsamling blev herefter afsluttet, hvorefter de fremmødte dansede og hyggede sig til kl. ca. 20.30.  
  
Dato:  
Som dirigent:  
  

 
------------------------------  
Lasse Appelquist  
 


