Generalforsamling Roskilde Line Dance, onsdag den 18. september.
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent.
Dirigent: Anja
Dirigenten konstatererede at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt.
Referent: Irene
Pkt. 2 Valg af stemmetællere
Allan og Alis.
Pkt. 3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse (Læs den fulde beretning i bilag 1)
Der blev taget initiativ til at oprette foreningen Roskilde Line Dance i foråret 2018. Gruppen arbejdede
hurtigt og effektivt og snart efter kunne der holdes åbent hus i nye lokaler på Moesgården. Der var god
omtale fra journalist og opstarten var succesfuld. 120 nye medlemmer tilmeldte sig den nye klub. Herefter
har der været jævn tilgang af nye medlemmer. Roskilde Line Dance har en Solid og dygtig instruktørgruppe,
som er kreative og initiativrige og de lægger mange kræfter i opgaven. Anja og Hanne er kommet til som
nye instruktører i løbet af året. Der afholdes løbende forskellige arrangementer og der er stor tilgang fra
medlemmer fra andre klubber til flere af arrangementerne. Klubben og arrangementerne har et godt rygte.
Klubbens mål er at arbejde med sammenhold. For nogle er klubben ”et andet hjem” og for andre bare god
motion. Der er plads til alle. Formanden opfordrede til at folk der har lyst til at involvere sig er hjerteligt
velkommen til at melde sig til små og store opgaver. F.eks. mangler der frivillige som har lyst til at hjælpe til
med Valentinfesten. Frivillige til bestyrelsen er også velkomne hvis man har lyst til at bidrage med stort som
småt.
Formandens beretning er godkendt.
Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse
Rita har udarbejdet regnskab og Mette fremlægger regnskabet.
Der har været stor tilgang af medlemmer og der er kommet 96.000 kr. i kontingentindtægter. Der er andre
småindtægter fra salg af trøjer og andet. Nordea Fonden har bidraget til computere. De fleste
arrangementer har givet overskud og alt i alt er der indtægter fra arrangementer på cirka 20.000 kr. Vi
danser kun til musik som er købt hjem. Regnskabsåret endte med overskud.
Regnskabet er godkendt.
Pkt. 5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår
Budgettet tager udgangspunkt i regnskabsåret 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Huslejen på Moesgården er sat
op med 30%. Der budgetteres med et overskud på 25.500,- kr. i det kommende regnskabsår.
Budgettet er godkendt.
Pkt. 6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.

Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Mette på valg som formand og Lisbeth er på valg som almindeligt bestyrelsesmedlem. Begge er genvalgt.
Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter
Laila Lykkegren Gravesen og Birthe Zachariasen stillede op. Begge blev valgt.
Pkt. 9. Valg af revisor
Michelle er på valg. Michelle er valgt.
Pkt. 10. Eventuelt.
Der var spørgsmål til om huslejen løbende kan blive sat op på samme måde som i kommende regnskabsår.
Formanden oplyste at det er muligt.
Moesgårdens tidligere bestyrelse besluttede at der kun gøres rent om fredagen og når der er fest i
weekenden er det et problem at dansegulvet ikke er glat og rent, Mette har taget kontakt til den nye
administrator for at få ændret det.
Mulighed for leje af andre lokaler blev drøftet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Bilag 1.
Formandens beretning
I foråret 2018 var vi en lille skare af mennesker der besluttede at stifte Roskilde Line dance, det skulle gå
stærkt så vi kunne stå klar til sæsonstart i september samme år.
På rekordtid fik vi lejet et lokale, lavet en hjemmeside, facebookside, holdsammensætning og sammensat
en bestyrelse og instruktørgruppe.
Vi var omkring 10 mennesker der satte gang i klubben her, vi var fremmede for hinanden i arbejdsøjemed,
nogle dansede sammen og andre havde aldrig mødt hinanden. Når så mange fremmede mennesker skal
samarbejde på rekordtid, vil det altid give lidt omrokeringer, dels af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsens
sammensætning, instruktørgruppen og måden hvor på man underviser, men også i den grad af
ansvarsområder, nogen tog munden for fuld og nogen synes opgaven var for svær, men i løbet af året fandt
vi alligevel en arbejdsform og en sammensætning af personer som fungerede rigtig godt.
Kendetegnet for gruppen har hele tiden været hurtighed, og effektivitet. Vi mødtes i april 2018 og allerede i
slut maj 2018 afholdte vi vores første arrangement i vores nye lokaler.
Vi afholdte et åbent hus-arrangement for dels helt nye medlemmer og for en stor masse af gamle dansere
fra tidligere klubber. Åbent hus-arrangementet blev en kæmpe succes, salen var fyldt til bristepunktet og
en journalist kom forbi fra den lokale avis og gav os en vældig fin omtale i avisen.
Takket være den hurtige indsat, vores sammensætning af gode instruktører og en markedsføring der er
enhver mellemstor virksomhed værdig, fik vi stor succes fra start af.
Vi havde håbet på og budgetteret med 70 medlemmer, der kom 120 nye medlemmer og der har jævnt
gennem året været en god tilgang af medlemmer.
Som jeg nævnte tidligere, var vi heldige at den instruktørgruppe der hjalp os i gang, var for de flestes
vedkommende erfarne og dybt professionelle, det er dem vi kan takke for den gode opstart og for at vi
allerede nu her i vores anden sæson har en god klub med mange medlemmer.
Jeg er vidne til en utrolig solid instruktørgruppe, der knokler for deres hold, for sammenholdet i klubben,
for vores arrangementer og går ikke afvejen for at forlænge en sæson, blot for at vise en masse
nybegyndere line dance. De er utroligt kreative og initiativrige, de har fuld fart på og en utrættelig energi,
næsten utrættelig energi, for instruktørjobbet er også krævende i form af at følge med udviklingen, lære
nye danse til hver uge, planlægning mv., og af den grund sker der indimellem også omrokeringer
instruktører i mellem, vi har været så heldige at få Anja og Hanne i hus, og de husere nu på flere hold og
deles om åben torsdag.
Vi har afholdt en del arrangementer i løbet af året, det er blevet til et åbent hus som nævnt tidligere,
adskillige åbne torsdage, 4 søndagsdans, julefest, Valentinsdans og sommerdans på havnen, samt
workshops med udenlandske koreografer, et helt flot repertoire allerede.
Til alle vores arrangementer har vi et stort fremmøde af vores medlemmer, vi har også et stort fremmøde
fra andre klubber til vores arrangementer, vi kan derfor konkludere at vores fester er populære og
sommerdans på havnen er et hit, ligeledes er vores åbne torsdage. Vi har allerede et rygte hos eksterne
dansere som en klub med god stemning, hvor der bliver taget hånd om én og med dygtige instruktører.

Vores holdsammensætning ændrer sig sæson for sæson, som klubben udvikler sig og som danserne
udvikler sig, derfor er det vores målsætning hver år at arbejde med sammenholdet på holdene, på tværs af
holdene og for hele klubben. Det er en stor målsætning fordi, for nogle vil den her klub være deres andet
hjem, for andre er det blot en sjov måde at få motion på, vores job er at forene de to interessegrupper, så
alle føler sig velkomne. Vi bruger meget tid på at lave arrangementer på tværs i klubben, for alle hold mv.
Inden jeg slutter af, vil jeg naturligvis takke instruktørerne, mine bestyrelsesmedlemmer, men også den
store skare af frivillige der altid træder til og hjælper os. Det er alt fra hjemmeside, facebook, stille stole og
bord frem, som i dag, bage kager, stå i baren, dele flyers ud til hele byen, alle de frivillige der hjalp til ved
Valentinsdans, en kæmpe fest, en stor succes og roserne har væltet ind fra de klubber der deltog.
At være frivillig i en forening som denne, med så mange aktiviteter, er også et valg om at bruge det
dyrebareste man har, ens fritid, vi har alle sammen fuldtidsarbejde, børn, familier, hus og hjem der skal
passes, det er den store interesse for line dance, for denne klub og disse mennesker der gør at man frivilligt
bruger sin tid her, og vi mangler flere der har lyst til at involvere sig, så har du lyst og overskud til at hjælpe
til, sig endelig til, vi har masser af små opgaver som sagtens kan varetages uden at man forpligter sig til
bestyrelsesarbejde.
Som jeg lige nævnte er vi afhængige af frivilligt arbejde og vores erfaring efter første år er at vil skal bruge
flere kræfter, flere frivillige til arrangementerne, f.eks. har vi valgt at organisere Valentinsfesten
anderledes, der vil blive indkaldt til et planlægningsmøde, som bliver afholdt i Moesgården d. 2/10-19 fra
kl. 18.30-21.30 hvor vi får planlagt festen i detaljer. Vi håber at en masse af jer møder op og deltager i
planlægningen, her kan man frivilligt melde sig på nogle opgaver, der er intet der bliver presset ned over
hovedet på jer, det er alt sammen frivilligt.
I bestyrelsen er vi 5 medlemmer, vi mødes ca. 4 gange om året og drøfter alt omkring driften af klubben og
strategien for klubben, vi afholder nogle super gode, konstruktive og ikke mindst hyggelige møder. At sidde
som frivillig i en bestyrelse, betyder også at man får indflydelse på den daglige drift og man kan bidrage til
at 120 borgere kan komme og dyrke deres glæde ved line dance. Vi kan sagtens være flere i bestyrelsen, så
hvis du har en følelse af at det kunne være interessant, at du har noget at bidrage med, stort som småt, så
håber jeg meget at du stiller op til bestyrelsen, når vi om lidt skal stemme.

