
Mødereferat af General forsamling i Redliners 
Onsdag den 26.02.2020 kl. 18:00 i Tingstedet 

Dagsorden 

 
1) Velkommen 

a. Valg af referent 

b. Valg af ordstyrer 

c. Godkendelse af dagsorden 

2) Formandens beretning v/Ulla Jessen 

3) Regnskab v/Marianne Sørensen 

4) Valg 

a. Ulla er på valg – modtager genvalg 

b. Claus er på vag – modtager genvalg 

c. Birgit er på valg – modtager ikke genvalg 

d. Der skal vælges en 1. suppleant 

e. Janne (revisor) er på valg – modtager ikke genvalg 

5) Indkomne forslag 

6) Evt. 

 
 

1) Velkommen 
 
Ulla bød velkommen og takkede for at der var så mange der var mødt op – 30 deltagere 
 
 a. Valg af referent. 
 

Marianne blev valgt som referent. 
 
b. Valg af ordstyrer 
 
Susanne blev valgt som ordstyrer 
 
c. Godkendelse af dagsorden 
 
Der var ingen kommentarer og dagsordenen blev derfor godkendt. 
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2. Formandens beretning 
 
Ulla bød endnu engang velkommen til gamle medlemmer og ikke mindst de nye der er 
kommet til i denne sæson. Vi er i gang med 11. sæson og Ulla fortalte at det havde hun end 
ikke håbet på, da de startede klubben op 11 år tilbage. 
 

Hun kunne kigge tilbage på en dejlig sæson, som hun og Susanne havde nydt sammen med 
alle medlemmerne. 
 
Der var selvfølgelig sket en del i løbet af sæsonen. Birgit havde måtte trække sig som kasser 
på grund af sygdom og Marianne havde tager over. Vi har været meget privilegeret da Birgit 
lavede regnskabet, da hun havde haft mulighed for at bruge regnskabsprogram på sit 
arbejde. Det havde dog også den bagdel at vi var meget sårbare, i tilfælde af at Birgit ikke 
ville have mulighed for det længere, for så havde bestyrelsen ikke mulighed for at få fat i det.  
 
Det blev derfor i foråret besluttet at vi skulle investere i et regnskabsprogram, så vi kunne 
have det i foreningen og online, så hvis kassereren skulle blive syg, så havde vi adgang. Det 
er derfor sådan at det nu er Marianne og Ulla der har adgang til regnskab og bank, men det 
er kun Marianne der står betaling af diverse regninger m.m.  
 
Det har selvfølgelig været et stort arbejde at få det oprettet m.m., men nu er det på plads. 
Ulla opfordrede i den forbindelse til at de medlemmer der har adgang til MobilePay, meget 
gerne måtte benytte det, da der er færre og færre banker der tager imod mønter til veksling. 
Dette betyder ikke at man ikke må betale kontant, hvis man ikke har Mobile Pay.  
 
For at gøre det så nemt som muligt, så opfordres der til at når man indbetaler til andet end 
danseaftenerne, eks. Arrangement i biosalen eller andre arrangementer, at disse betales 
separat og meget gerne med en tekst om hvilket arrangement det er.  

 
Vi har tidligere, når vi har deltaget i arrangementer, uden for klubben, indbetalt til Kajs 
konto, men fremadrettet, skal disse indbetales til Redliners. Så sørger Marianne for at sætte 
dem på en bestemt konto i regnskabet, så vi kan se at det ikke er vores penge, men penge 
der skal betales til et arrangement. 
 
Ulla fortalte at nogen måske havde set at der på hjemmesiden kun stod en mailadresse og 
ikke en til hvert bestyrelsesmedlem, som der tidligere har været. Grunden til at vi nu kun 
har en mailadresse er at vi desværre har været udsat for digital svindel med vores 
mailadresse, hvilket betød at vi havde fået betalt en regning på 1.000 Euro til en bank i 
Tyskland. Ulla havde efter en temmelig stort stykke arbejde i samarbejde med Danske Bank 
heldigvis fået stort set alle pengene igen, vi kom kun af med et gebyr på kr. 350,-. Ulla 
oplyste at hun havde fundet ud af at der var flere andre klubber der desværre også havde 
været ramt af det. 
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Vi har måtte investere i to nye højtalere og nye head set, da de gik i stykker og de nye der er 
indkøbt, giver mulighed for at tilknytte i alt 4 head set, så nu er vi bedre rustet til når vi har 
arrangementer med hjælpere. 
 
Ulla ville gerne takke de dansere der gik på det sene hold om onsdagen. Dans slutter først 

21.45 og alle er bare så hjælpsomme til at pakke det hele sammen. Det betyder rigtigt meget 
at folk er så villige til at hjælpe. 
 
Der har været et Oldies hold, da der tidligere har været ytret et ønske om at danse lidt ældre 
danse. Holdet har kørt, men er nu lukket ned igen, da kun mødte 2-3 op. Hvis fremadrettet 
kommer et ønske om dette igen, vil der være et min. Af deltagere, for at de gennemføres. 
 
Vi har haft afholdt sommerdans og det var som altid superhyggeligt at danse på tværs af 
holdene. Vi har som noget nyt haft 3 danseaftener på Nivå havn. Det var en stor succes. 
Mange kom fra andre klubber og der har kun været positive meldinger fra havnen og ros til 
os om hvor hyggeligt det var at vi havde lyst. Vi forventer derfor at vi igen i år vil have 3 
aftener på havnen. 
 
Vi har haft et arrangement i biosalen og der kommer et i næste måned og Ulla har booket 3 
aftener i næste sæson. Derudover har Ulla også søgt om at få gymnastiksalen igen til næste 
sæson. 
 
Den 24.10.2020 holder vi fest, som vi gør hver andet år. Johnny Andersson fra Sverige 
kommer igen og laver workshops for os. Vi ville egentlig have haft Gary O’Reilly, men han 
kunne dog ikke denne gang, men vi har så booket ham i 2022. 
 
Ulla oplyste at Susanne og hende selv, sætter stor pris på den opbakning danserne giver når 

klappen går ned og er så glade for at vi er gode til at grine med hinanden og ikke af 
hinanden. Det gør det en stor fornøjelse af undervise. 
 
Næste sæson vil der være de samme hold, samme dage og tidspunkter og vi fastholder 
prisen, kr. 25,- for et hold og kr. 15,- for de efterfølgende. 
 
Ulla takkede bestyrelsen for det store arbejde de gør. Ulla takkede Janne for det arbejde hun 
har gjort som revisor og det skulle også lyde en stor tak til Birgit for sit store arbejde som 
kasser. Bestyrelsen ville gerne have givet Birgit en buket blomster som tak, men Birgit har 
frabedt sig blomster. 
 
Da Ulla var færdig, fortalte en af ny danserne, at hun synes at vi igen skulle holde introaften 
for ny dansere, da det var på den måde hun var kommet til at danse og det var en god måde 
at starte op på. Ulla fortalte at det var også meningen at vi fremover vil gøre det. 
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3. Regnskab 
 
Marianne fortalte kort om regnskabet. Der havde været flere deltagere til arrangementerne, 
hvilket selvfølgelig havde betydet større indtægter, men var jo kun godt, da vi jo havde måtte 
gøre nogle investeringer. 

 
Marianne fortalte at vi fremadrettet ikke vil have afskrivninger med i regnskabet, da alt nu 
er afskrevet og vi ikke har værdier af større karakter. 
 
Vi er pt. 52 medlemmer, hvilket ligger rimeligt stabilt og vi har en god slat penge i banken, 
som gør at vi har mulighed for at købe ting, når noget går i stykker. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Valg 

a) Ulla er på valg – modtager genvalg – Ulla blev valgt  

b) Claus er på vag – modtager genvalg – Claus blev valgt 

c) Birgit er på valg – modtager ikke genvalg  

d) Der skal vælges en 1. suppleant – Bestyrelsen foreslog Vivi Klamer – Vivi blev valgt 

e) Janne (revisor) er på valg – modtager ikke genvalg – bestyrelsen foreslog Lotte Nielsen – 

Lotte blev valgt.  

Janne fik i den forbindelse overrakt en gave (øreringe) samt en buket blomster som tak for hjælpen. 

 
5. Indkomne forslag  
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
6. Eventuelt 
  
Vivienne fortalte at hun og Eileen, havde fundet ud af at tidspunktet for hold 2 om tirsdagen 
ikke længere havde passet dem, og de var derfor skiftet ned på det tidligere hold om 
tirsdagen. Hun fortalte at hvis der var andre der havde tænkt på at skifte hold, så er det 
ikke så svært. 
 
Mari-Ann der er startet midt i sæsonen, ville gerne takke begynderholdet for at de havde 
taget så godt imod hende og gav hende mulighed for at stå oppe foran, så hun nemmere 
kunne følge med. 


