Referat af Generalforsamling i Redliners
Onsdag den 02. marts 2022 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. Forslag til ændringer i Vedtægter - §7, §11, §14, §15 og §17
5. Valg
a) Ulla er på valg, modtager genvalg
b) Claus er på valg, modtager genvalg
c) Ny Suppleant vælges - Marianne har forladt bestyrelsen, Ruth (suppleant) er
indgået i bestyrelsen (som kasserer)
d) Lisbet (suppleant) er på valg, modtager genvalg
e) Lotte (revisor) er på valg, modtager ikke genvalg, Marianne vil gerne stille op
f) Revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
Der er modtaget et forslag fra Bente vedr. danseafgift
7. Eventuelt

1) Velkommen
Ulla bød velkommen og takkede for, at der var et pænt fremmøde .
Marianne blev valgt som referent og Claus som ordstyrer.
Claus oplyste, at indkaldelse m.m. var efter reglerne.
Dagsordenen blev godkendt.
2) Formandens beretning
Ulla fremlagde sin årsberetning, som kan ses i separat dokument på foreningens hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.
Marianne fik en gave som tak for sit arbejde som kasserer.
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3) Regnskab v/ Marianne Sørensen
Marianne meddelte, at hun havde fået lidt for meget om ørerne og at hendes arbejde pt. krævede lidt
mere. Hun så sig derfor nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen, men hun vil på ingen måde holde op
med at danse.
Som meddelt via mail til medlemmerne, havde der indsneget sig en lille tastefejl i tallene fra 2020, men
det har ingen indvirkning på regnskabet for 2021.
Vores indtægter er heldigvis steget lidt igen, da vi har kunnet afholde flere danseaftener og Biosal
arrangementer.
Vores udgifter er også steget til aflønning af instruktører og lokaleleje. På grund af de øgede udgifter
har vi trukket på vores bankbeholdning.
Som svar på spørgsmål fra et medlem vedr. bankbeholdningen, har vi heldigvis overskud fra tidligere
år, som vi kan trække på.
Ellers var der ingen bemærkninger og regnskabet blev godkendt.
4) Forslag til vedtægtsændringer
De med indkaldelsen udsendte forslag til ændring af 5 paragraffer blev gennemgået og herefter
godkendt. De reviderede vedtægter findes på hjemmesiden.
5) Valg
Ulla og Claus blev genvalgt.
Ruth er indtrådt i bestyrelsen som kasserer. Der blev desværre ikke valgt ny suppleant
Lisbeth blev genvalgt som suppleant
Marianne Sørensen blev valgt som revisor
Mari-Ann Skytte blev valgt som revisor suppleant
6) Indkomne forslag
Der var modtaget et forslag fra Bente, som foreslog at vi sætter danseafgiften op med kr. 5,00 som
følge af underskuddet i regnskabet for 2021.
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Vi har, som nævnt i forslaget, et underskud i regnskabet og
fremover har vi øgede udgifter.
Et medlem foreslog at man i stedet kunne hæve kontingentet. Bestyrelsen vil følge situationen nøje til
næste generalforsamling, men pt. er det ikke noget, der forventes.
Det blev vedtaget at hæve danseafgiften til kr. 30,00 fra uge 10 2022. Danseafgiften for yderligere hold
fastholdes på kr. 15,00.
7) Eventuelt
Intet at bemærke.
Claus takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen.

