
Mødereferat af Generalforsamling i Redliners 
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 18.00 

Tingstedet, Valmuens Kvarter 31, 2990 Nivå 

Dagsorden 

 
1. Velkommen 

 
 a) Valg af referent 
 
   b) Valg af ordstyrer 
 
   c) Godkendelse af dagsorden 
 
2. Formandens beretning v/Ulla Jessen 

 
3. Vedtægter 

 
   a) Fremlæggelse af regnskab på generalforsamlingen 
  § 5 Regnskab - Foreningens regnskab løber fra den 1/1 til den 31/12 (vedtaget på 
  generalforsamling 2009) 
  Alle oplysninger skal være tilgængelige for revisor 
  Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne 
 
Vi vil foreslå en tilføjelse så der fremover kommet til at står 
  § 5 Regnskab - Foreningens regnskab løber fra den 1/1 til den 31/12 (vedtaget på 
  generalforsamling 2009) 
  Regnskabet fremlægges underskrevet af siddende bestyrelse samt revisor 
  Alle oplysninger skal være tilgængelige for revisor 
  Af et eventuelt overskud kan intet udloddes til medlemmerne 
 
4. Regnskab v/Birgit Pedersen 

 
5. Valg 

 
 a) Susanne er på valg, modtager genvalg 
 
   b) Birgit er på valg, modtager genvalg 
 
   c) Marianne S er på valg, modtager genvalg 
 
   d) Else træder ud af bestyrelsen, Claus (suppleant) træder ind i stedet 
 
   e) Der skal vælges en ny suppleant 
 
   f) Janne (revisor) er på valg, modtager genvalg 
 
6. Indkomne forslag 

 
7. Eventuelt 
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1)  
 A. Valg af referent 
 
Marianne S. blev valgt som referent - hun skriver altid bestyrelsens referater 
 
1) 
B. Valg af ordstyrer. 
 
Susanne blev valgt som ordstyrer 
 

1) 
C. Godkendelse af dagsorden 
 
Susanne spurgte om dagsorden kunne godkendes, ingen havde nogen bemærkninger, 
dagsorden blev godkendt. 
 
2) 
Formandens beretning v/Ulla Jessen 
 
Jubilæum 
2018 var året hvor foreningen kunne fejre 10 års jubilæum, hvilket gjorde at der blev gjort 
ekstra ud af sæsonafslutningen med lækker kage. Derudover blev der holdt 10 års 
jubilæumsfest, som var en fest vi udelukkende har fået ros for fra de deltagende klubber. 
Ulla ville gerne takke alle dem der hjalp til både før og efter, det er en stor hjælp for 
bestyrelsen. 
 
Workshops 
Der har været afholdt nogle workshops og det er altid sjov t at afholde disse og så giver det 
penge i kassen. Det er besluttet at vi tager kr. 1000,00 for 30 min. og kr. 500,00 for ekstra 
15 min. Priserne lægger sig tæt op af andre klubbers, så vi ikke konkurrerer med hinanden. 
Vi har lige haft en workshop på 1 time, så det gav kr. 2.000 i kassen. Tak til dem som 
deltager i workshops. Husk at alle er velkomne til at deltage, niveauet på opvisningsdansen 
lægges ud fra deltagerne.  
 
Undervisning 
Vi har et fast team bestående at Susanne, Birgit og Ulla som har haft en masse fantastiske 
timer på undervisningsdagene. Ulla takkede dem som om onsdagen hjalp med at pakke ned. 
 
I år har vi prøvet at oprette et nyt hold - Oldies - 1 tirsdag i hver måned fra kl. 20.15-21.30. 
Det har været populært og det fortsætter også i næste sæson. 
 
Der er igen søgt om gymnastiksalen og klasseværelse til næste sæson, så det håber vi at vi 
får igen.  
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Ulla og Susanne vil gerne takke for hjælpen når klappen kan gå ned. Det gør det til en 
ekstra fornøjelse at undervise. De er begge stolte over hvor gode holdene er. 
 
Næste år vil der også være 6 hold og på samme tidspunkter/dage som i år. Man kan godt gå 
på flere hold. Det første hold koster kr. 25,-. Danser man på flere vil det være kr. 15,- pr. 
stk. 
 
Hvis man har brug for at blive guidet til hvilke-/e hold man kan gå på, står både Susanne 
og Ulla til rådighed. 
 
Sommerdans. 
 
Sommerdans fortsætter også. Når sæsonen er afsluttet fortsætter vi med sommerdans i 6 
uger, 4 onsdages, 2 tirsdage - tjek den udleverede folder for datoerne. Huske at tilmelde jer, 
så vi bed hvad der skal købes ind af hygge. Vi gør som sidste sæson, vi blander dansene, 
således at vi skiftes mellem de forskellige hold, så alle kan se hvad de andre har 
lært/danser. 
 
Biosalen. 
Det vil vi fortsætte med og vi booker 3 gange og håber vi så for dem.  
 
Vi må desværre sige farvel til Else i bestyrelsen. Else har efter 8 års store indsats valgt at 
træde ud af bestyrelsen. Tusind tak til Else som fik overrakt en kurv. 
 
Derefter blev der sagt tak til Janne for gennemgang af regnskab, Janne fik overrakt en 
buket blomster. 
 
Der lød også en tak til Kai for endnu engang at have smurt sandwich til 
generalforsamlingen. 
 
Derudover sagde Ulla tak til at hjælperne ved arrangementerne. 
 
3) 
Ændring af vedtægter 
 
Som skrevet I dagsorden vil bestyrelsen foreslå at vedtægterne blev ændret, så der kom til at 
stå at regnskabet skal foreligge i underskrevet stand på generalforsamlingen. 
 
Et medlem undrede sig over at det ikke altid havde været sådan. Ulla oplyste at det jvf. DGI 
kun skulle foreligge i underskrevet stand, hvis det står i vedtægterne. Det er derfor vi gerne i 
bestyrelsen, vil havde det ind i vedtægterne. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
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4) 
Regnskab 
 
Birgit gennemgik nogle af posterne: 
Indtægter  
- Diverse posten indeholder diverse Workshops, arrangementer som biosal, afslutning og 
julefest. 
Omkostninger  
- Diverse var fodtøj og inspirationsdag for instruktørerne. 
- Arrangementer - bestyrelsesmiddag, generalforsamling, biosal, lagkage og mad til julefest 
 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet og det blev godkendt. 
  
5) 
Valg 
  
a) Susanne er på valg, modtager genvalg - Susanne valgt 
 
 b) Birgit er på valg, modtager genvalg - Birgit valgt 
 

 c) Marianne er på valg, modtager genvalg - Marianne valgt 
 
d) Else træder ud af bestyrelsen, Claus (suppleant) træder ind i stedet 
 
 e) Valg af ny suppleant - Annette Gümoes ville gerne stille op - Annette blev valgt 
 
 f) Janne (revisor) er på valg, modtager genvalg - Janne valgt 
 
6)  
Indkomne forslag 
 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag 
 
7)  
Eventuelt 
 
Susanne spurgte om der var nogen der havde noget at sige. Der blev snakket lidt og der 
skulle udelukkende kun lyde ros, ingen ris. 
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Budget. 
Et medlem spurgte ind til om Budgettet ikke skulle godkendes? Ulla fortalte at der i 
bestyrelsen havde været en del snak om budget og vi ikke før har haft et budget. Det kan 
være svært at lave for skal man tage uforudsete udgifter med, eks. går der en højtaler eller 
skal der skiftes en computer. 
 
Marianne S. oplyste at grunden til at der i år var lavet et budget var, at der på sidste 
generalforsamling havde været ønske om det fra et medlem. 
 
Adskillige medlemmer meddelte at det skulle gøres så nemt for bestyrelsen som muligt og 
der ikke var ønske om at der skulle laves et budget. De mente at bestyrelsen havde nok at 
se til i forvejen.  
 
Det blev aftalt at på næste bestyrelsesmøde skulle punktet tages op igen, om det var 
nødvendigt med et budget. 
 
Ros til bestyrelsen 
Et medlem syntes at der havde lydt mange tak til hjælpere i formandens beretning og hun 
synes det var på plads også at rose bestyrelsen for deres store arbejde. 
 
Generalforsamlingen sluttede 19.05 og så blev der gjort klar til en aften med hygge og dans. 


