Referat af generalforsamling d. 27. februar 2017 i Forever Dancing
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Formanden byder velkommen.
Dorte Damborg vælges til dirigent og Julie Christensen er referant.
Dirigenten godkender, at indkaldelsen er foregået i rette tid.
Formandens beretning:
Først og fremmest beklages computerproblemerne. Der har været en del bøvl med computeren,
men de skulle meget gerne være løst nu.
Juleafslutningen på friskolen gik godt.
Det nye tiltag med spis-sammen-aften, som blev afholdt d. 16. januar 2017 var en succes, og derfor
påtænkes det at gentage succesen senerehen.
Sommerhusturen som var udbudt i starten af november 2016 blev aflyst, da der var for få tilmeldt.
Der er planlagt en ny tur til efteråret 6.-8. oktober 2017
Endvidere opfordres der til at danserne fortsat kigger i arrangementsmappen, så de kan holde sig
opdateret på hvad der udbydes og hvem der planlægger at deltage.
Dernæst påmindes der igen om den kommende forårsfest i foreningen d. 18. marts, og at danserne
skal huske at tilmelde sig.
Beretningen godkendes.
Kasserens beretning:
Skema over regnskabet er uddelt til hver enkelt og posterne bliver gennemgået.
Afdraget til kommunen er nu slut.
Tilskud fra MFK til lokale er ret stort – faktisk overstiger det udgiften, og det skal undersøges, om
det er en fejl.
Regnskabet godkendes.
Revisoren har skrevet under.
Ingen indkomne forslag
Valg:
På valg er bestyrelsesmedlemmer: Majbrith, Lone og Pia. Majbrith og Lone modtager genvalg,
mens Pia Poulsen ikke gør. Vibeke Gram vælges ind i stedet for Pia.
Suppleanterne Pia Sørensen og Vibeke Gram er på valg. Pia var ikke til stede og havde ikke ytret
ønske om ikke at blive genvalgt, så derfor fortsætter hun som 1. suppleant. Da Vibeke indtrådte
som bestyrelsesmedlem, skulle der vælges en ny. Liselotte blev valgt som 2. suppleant.
Revisor Tove er på valg og modtager ikke genvalg. Birte Christensen blev valgt til revisor.
Revisorsuppleant Susanne Brøndum er også på valg og ønsker heller ikke genvalg. Lene Wardinghus
blev valgt til revisorsuppleant.
Intet under punktet eventuelt

