
Mødereferat af Generalforsamling i Redliners 
Onsdag den 14.09.2021 kl. 18:00 på Nivå Skole 

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. Marianne er på valg – modtager genvalg 

b. Vivi er på valg – modtager genvalg 

c. Annette er stoppet af private årsager 

d. Der skal vælges 2 suppleanter 

e. Lotte (revisor) er på valg – modtager genvalg 

5) Indkomne forslag 

6) Evt. 

 
 

1) Velkommen 
 
Ulla bød velkommen og takkede for at der var så mange der var mødt op – 16 deltagere 
 
 a. Valg af referent 
 

Marianne blev valgt som referent. 
 
b. Valg af ordstyrer 
 
Claus blev valgt som ordstyrer. 
 
c. Godkendelse af dagsorden 
 
Claus oplyste at indkaldelse m.m. var efter reglerne og der var ingen kommentarer, så   

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. Klubben blev oprettet i 2008 og det var har været en god og 
udfordrende sæson, ikke mindst på grund af COVID 19. 

 
Det har været en sæson med restriktioner som gav en del udfordringer med afstandskrav, 
antal dansere, som betød at hold blev slået sammen og der er blev danset udenfor også.  
 
Ulla sagde tak for at alle medlemmer har været gode til at overholde de restriktioner der blev 
pålagt og at vi har været gode til at få det til at fungere. De medlemmer som ikke har danset 
med på grund af COVID 19 og andre årsager har været savnet. 
 
Sæsonen startede med at Susanne, instruktør på begynder og let øvet 1 holdet, samt 
medlem af bestyrelsen, meldte sig ud, da hun desværre skulle have en ny hofte. Ulla oplyste 
at Susanne nu er opereret og vi fra klubben har sendt blomster som tak for hendes store 
arbejde i klubben. 
 
Velkommen til Aileen.  
Aileen, som var startet som nyt medlem, blev hurtigt spottet af Ulla, til at blive en fremtidig 
løsning på manglende instruktør. Aileen underviser nu på begynderholdet og på sigt vil hun 
også kan overtage Let øvet 1, så der skal lyde en stor tak til Aileen. 
 
Vi fik indført at betaling af danseafgift skete pr. MobilePay og medlemmerne har været rigtigt 
gode til at hjælpe de medlemmer der ikke har MobilePay med at få betalt. 
 
Vi har jo også måtte aflyse en masse arrangementer, Biosal, sommerdanse m.m. 

 
For kort tid siden er vi så gået over til at bruge app’en Min forening, vi håber at på sigt alle 
kan komme på, da det er en stor hjælp mht. arrangementer, informationer m.m., men vi 
indhenter løbende erfaringer og bliver bedre i brugen af app’en. 
 
Lokale tirsdag. 
Ulla har fået oplyst at Nivå Skole, der hvor der danses om tirsdagen, næste år skal rives ned 
og Ulla har derfor været i gang med at finde nye danselokaler til os. Humlebæk skole har 
været på tale samt andre lokaler. 
 
Vivi og Ulla havde set lokalet på Humlebæk Skole og meldte tilbage at vi gerne ville leje det, 
men det var så desværre udlejet om tirsdagen. Det er dog ledigt om torsdagen og Ulla vil 
undersøge med Let øvet 1 og 2 om vi evt. kan flytte undervisningen til torsdag (begge hold 
har efterfølgende sagt ok, så det er allerede besluttet at holdene flyttes til torsdag fra nu af.) 
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Fest 2022 
Ulla fortalte at vi jo i efteråret 2022 holder fest og vi har inviteret Gary O’Reilly til at komme 
om give nogle workshops, så det er noget vi glæder os til. 
 
Afslutningsvis takkede Ulla for opbakningen og sagde at det altid er dejligt at undervise 

vores medlemmer. Ulla sagde at hun er stolt af klubben og at vi hele tiden får nye 
medlemmer. I år er vi 17 på begynderholdet og vi hygger og har det rart på alle hold. 
 
Ulla takkede Lotte for at være vores revisor. 
 
Ulla takkede medlemmer for altid at give en hjælpende hånd ved arrangementer. 
 
Claus spurgte om der var spørgsmål/kommentarer til beretningen. Betina syntes at vi 
skulle takke Ulla for det store arbejde med at holde styr på regler og restriktioner under 
COVID 19, så medlemmerne har kunne føle sig trykke. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Derefter fik Lotte en buket blomster som tak for hjælpen med regnskabet. 
 
 
3. Regnskab 
 
Marianne fortalte kort om regnskabet.  
 
Vi har selvfølgelig haft færre indtægter i denne sæson og der har ikke været de store udsving 
i udgifterne heller. Vi har ikke annonceret i aviserne for nye medlemmer pga. COVID 19, 

men Marianne fortalte at vi har en god økonomi. Vi har ikke haft behov for at søge tilskud 
fra forskellige hjælpepakker. 
 
Vi har jo som sagt fået fornøjelsen af en ny instruktør Aileen, og der er selvfølgelig brugt lidt 
penge til instruktørkurser m.m. 
 
Der blev spurgt til om vi ikke bør bruge pengene på medlemmerne og Marianne og Ulla 
fortalte at vi løbende vurderer om hvordan vi giver tilbage til medlemmerne og det er jo tit i 
form af arrangementer hvor der ikke er så stor egen betaling som udgifterne dækker og der 
gives derudover også julegaver.  
 
Marianne oplyste at der selvfølgelig løbende holdes øje med om indtægter og udgifter hænger 
sammen og derfor har vi også kunne holde kontingentet og danseafgifterne på samme 
niveau i flere år. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
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4. Valg 
 

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

 

b) Vivi er på valg – modtager genvalg – Vivi blev valgt 

 

c) Annette er stoppet og der skulle vælges nyt medlem. Bestyrelsen foreslog Aileen. Aileen var villig til 

at stille op og Aileen blev valgt. 

 

d) Der skal vælges 2 suppleanter – Bestyrelsen foreslog Lisbeth som 1. suppleant – Lisbeth var villig til 

at stille op og Lisbeth blev valgt. Bestyrelsen foreslog Ruth som 2. suppleant – Ruth var villig til at 

stille op og Ruth blev valgt.  

 

e) Lotte (revisor) er på valg – modtager genvalg – Lotte blev valgt.  

 

 
5. Indkomne forslag  
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
6. Eventuelt 
  
Intet. 
 
Claus takkede for god ro og orden og generalforsamlingen sluttede 18.30. 


