
Happy Feet Dancers Ringsted 
Generalforsamling d. 29. marts 2016 

 

Punkt 1: 

Dirigent: Per Flor 

Stemmetæller Louise og Anette 

Referat Tina 

 

Punkt 2 

Formandens beretning om årets gang i foreningen. 

83 medlemmer ved årets slutning 

7 linedansehold 

2 Standart dansehold 

Pt. 99 medlemmer fordelt med 65 linedansere og 34 standartdansere. 

 

110 deltager til fødselsdagsfesten. 

34 deltagere til Løvfaldsfest 

Meget få til introaften. 

 

Karin valgte at træde ud af bestyrelsen. 

Stor ros til underviserne. 

 

Kommentar: Lasse til Jytte – opgaver som uddelegeres skal varetages af dem som opgaverne er 

stillet, uden Jytte kikker over skulderen. Så kan Jytte få overskud til de opgaver hun har ansvar for. 

 

Punkt 3: 

Årets regnskab gav et underskud på 13.812,64. Det er budgetteret med et underskud på 25.000 kr. 

i 2016. 

 

Kommentar: Brug penge på medlemmerne – en likvidbeholdning på 200 tkr. er, for meget. Gi 

rabat ved fester mm. 

Forslag om at regnskabet der uddeles til generalforsamlingen indeholder regnskab for foregående 

år også.  

 

Regnskabet godkendt. 

 

Punkt 4: 

Kontingent fastholdes 

Budget godkendt 



 

Punkt 5: 

1/10 skal medlemskabet være betalt ellers er man udmeldt. 

 

Danseafgiften betales senest 15. februar i stedet for 20. januar. 

 

Klubaftner skal være gratis for medlemmer af foreningen – Vedtaget med flertal. 

 

Klubaften holdes samlet til jul/nytår, men resten opdeles i begynder/letøvet og øvet/øvet2 – 

Vedtaget med flertal. 

 

Løvfaldsfesten skal holdes mere dæmpet med smørebrød og kaffe – Vedtaget med flertal. 

 

Fødselsdagsfest skal holdes så prisen ikke overstiger ca. 125 kr. og således at klubbens 

medlemmer får rabat. Vedtaget med flertal. 

 

Gratis kaffe/kage samt sodavand til klubaftner. Vedtaget. 

 

Fællesspisning efter opvisning som betales af foreningen ca. pris 100 kr. Drikkevare betaler 

medlemmerne selv. Vedtaget 

 

Punkt 6 

A: Jytte genvalgt som formand 

B: Tina Martlev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år  

C: Lene Sonne og Louise Funder valgt som suppleanter 

 

Punkt 7: 

Liane Herlyng 

 

Punkt 8: 

Bestyrelsen opfordre til at mange kommer og danser opvisning, det ser pænt ud hvis mange 

danser sammen. Der opfordres til at de øvede danser med på alle danse – hvis de vil. 

 

Dialog om måden at, danse opvisning på. 

 

Det skal være sjovt at danse! 

 

Jytte afsluttede med at takke Ole for 7 gode år i bestyrelsen. 

 

Referat af Tina Juul Petersen 


