
REFERAT  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

27. april 2022 
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. Irene Facius 
b. Karina Lund 
c. Tina Martlev 
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 beslutningsdygtig, selvom 
generalforsamlingen ikke var lovligt indvarslet inden udgangen af januar kvartal. 

 
Til referent blev valgt Tina Klarskov Martlev og til stemmetæller valgtes Lene Hansen Nord og Jette Nielsen. 
  
Ad punkt 2  
Lene aflagde årsberetning for 2021. 
 
Foreningen har 46 medlemmer. 
 
I 2021 havde foreningen 4 hold – begynder, letøvet, catalansk og oldies.  
 
På grund af Corona startede danserne først med at danse den 12. maj og dansede frem til Sankt Hans. 
 
Der blev afholdt generalforsamling den 30. juni, og den 25. august blev der afholdt intro-aften, hvor der 
mødte mange begyndere op. 
 
Den 30. august var der sæsontart. 
 
Efterårsarrangement blev afholdt den 15. november, hvor 34 deltog. Anne og Steen fra Ballerup Wildhorse 
mødte op og gav workshops. 
 
Den 14. december afholdtes juleafslutning. 
 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.  
  
 
 



Ad punkt 3  
Tina fremlagde regnskabet.  
 
Regnskabet udviser et underskud på kr. 4.934,40, hvorefter foreningens bankbeholdning er kr. 69.732,03. 
 
Der blev i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet spurgt ind til, hvad foreningens penge skal 
bruges til.  
 
Bestyrelsen tilkendegav, at det er rart at have nogle penge stående til uforudsete udgifter samt at pengene 
løbende bruges på foreningens dansere i form af lav danseafgift og lav indbetaling ved afholdelse af 
arrangementer. 
 
Der blev endvidere spurgt, hvorfor vi betaler kontingent til DGI, da dette er frivilligt.  
 
Bestyrelsen har vurderet, at de finder, at det er en god sikkerhed at være medlem af DGI, idet DGI kan være 
behjælpelige i eventuelle krisesituationer m.v., hvilket foreningen før har haft brug for. 
 
Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
Ad punkt 4  
Tina fremlagde budget for 2022, idet kontingent forbliver uændret med kr. 50,00 pr. halvår. 
 
Budget og kontingent blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad punkt 5  
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Ad punkt 6 
Til bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt Irene Facius, Karina Lund og Tina Martlev. 
 
Som suppleanter blev valgt Jeanett Nielsen og Linda Axelgaard. 
 
Ad punkt 7  
Linda Axelgaard blev genvalgt som foreningens revisor. 
 
Ad punkt 8  
Under eventuelt blev dansearrangementer, sommerdans m.v. drøftet.  
 
Jytte oplyste, at der er sommerdans i Bjæverskov hver onsdag formiddag.  
 
Det blev aftalt, at bestyrelsen foranlediger, at der på foreningens hjemmeside/Facebook side sker opslag af 
dansearrangementer i andre klubber således, at danserne kan vurdere, om de har lyst at deltage heri.  
 
Opslagene gives videres til instruktørerne, som herefter forespørger på de forskellige hold om 
arrangementerne har interesse.  
 
Linda ville gerne være tovholder på de arrangementer, som danserne ønsker at deltage i.  
 
Endvidere blev ”Dans under åben himmel” drøftet, idet man gerne ville have opstartet dette projekt igen.  
 



Problemet er at finde et sted hvor vi kan danse, idet det ikke længere er muligt at danse på torvet.  
 
Poul efterlyste, at der i avisen annonceres for opstart af sæsonen i foreningen. 
 
Bestyrelsen oplyste, at de i et par år havde valgt alene at reklamere på Facebook, idet det ikke umiddelbart 
har kunnet ses at have en effekt at annoncere i avisen.  
 
Bestyrelsen er indstillet på at forsøge sig igen med annonce i avisen. 
 
Endelig blev det efter en snak om opvisning m.v. aftalt, at bestyrelsen undersøger, om der er mulighed for, 
at foreningen kan deltage i opvisning i byen ved Ringstednatten.  
 
Generalforsamling blev herefter afsluttet, hvorefter de fremmødte dansede og hyggede sig til kl. ca. 21.00.  
  
Dato:  
Som dirigent:  
  

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


