Referat af Generalforsamling i Roskilde Line Dance
Søndag d. 3. oktober kl. 11.00 – 16.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Bestyrelsen foreslår Merete som dirigent, hvis ingen melder sig.
Bestyrelsen foreslår Tina Kruse-Christiansen som referent.
-

Ingen melder sig som dirigent, så Merete er derfor valgt.

-

Tina er valgt til referent.

2. Valg af stemmetællere.
- Birthe Cesaretti og Birthe Zachariasen er valgt.
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse.
- Merete fremlagde årets beretning. (se nedenstående)
Beretningen blev godkendt.
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse.
- Kasserer Laila fremlagde regnskabet mundtligt.
-

Ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår.
- Kasserer Laila fremlagde budgettet med de seneste ændringer i form af godkendt hjælpepulje m.m.
6. Indkomne forslag: (Skal være formanden i hænde senest d. 19/9-21)
- Der er ikke kommet nogen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Kasserer: Laila Gravesen ønsker, uden for tur at træde ud af bestyrelsen, af arbejdsmæssige grunde,
hvorfor der skal vælges et nyt medlem for en etårig periode. (på valg i 2022)
Bst. medlem: Gunna Mineka er, pga. personlige årsager, trådt ud af bestyrelsen, hvorfor der skal vælges
et nyt medlem for en toårig periode. (på valg i 2023)
Så der skal vælges mindst 1 bestyrelsesmedlem og meget gerne 3.
-

Da ingen af de tilstedeværende medlemmer ønsker at stille op til bestyrelsen som kasserer, blev
Vibeke Bølling, som er økonom, valgt på opfordring af Merete.

-

Helle Gjeraae blev valgt til bestyrelsen.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Der skal vælges minimum 1 suppleant for en etårig periode
-

Anne-Beth Hansen, kaldet AB blev valgt som suppleant.

9. Valg af 1 revisor for en etårig periode:
Nuværende Susanne K. Andersen, der indstilles til genvalg.
-

Susanne blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt.
Følgende blev drøftet under eventuelt:
-

Vores 2 dejlige instruktører skal have mere for deres arbejde! De får det de må op til at det er
skattefrit, samt de får dækket deres kørsel og de udgifter de har i forbindelse med dans.

-

Da vi kun har vore 2 dejlige instruktører, er vi lidt sårbare, så vi skal passe på hinanden og ikke møde
snottet op til dans. Så bliv hjemme til du er rask er opfordringen fra medlemmerne.

-

Flere dansere har parfume allergi og henstiller til at man ikke tager parfume på lige inden man skal
til dans.

-

I vores nye sæson er medlemstallet steget fra 85 til 112 medlemmer. Der er pt. 41 på
nybegynderholdet.

-

Spørgsmål til at have navneskilte på til dans, dette havde man i den gamle klub. Det kunne også
være på den bluse man får lavet med ”Roskilde Line Dance” på. Dette skal dog på ingen måde
opfattes som tvang, det er helt frivilligt om man ønsker at have navneskilt på og/eller navn på tøjet.

-

Vedrørende parkering til Moesgården, så må man godt parkere i hele venstre side af vejen, og til
formiddagsholdene, så er der flere parkeringspladser frie ved boligerne bag Moesgården.

-

Kan man finde et andet sted at danse i nærheden af Roskilde/Vindinge, et sted med mere plads i
lokalet og med flere parkeringspladser?
Hvad med festsalen som vi sidder i i dag? Eller andet lokale på Himmelev skole?
Hvad med Vindinge hallen?
Bestyrelsen er opmærksom på problemet med parkeringspladser og lokalet på Moesgården, og vi
har følere ude for at finde andre muligheder.

Bilag 1
Formandens beretning 2021
Vores sidste sæson kan beskrives med et ord: Corona.
Vi startede sæsonen med diverse retningslinjer, der gjorde at vi måtte ta’ ud og måle dansegulvet op, for at se hvor
mange vi kunne være. Vi kom frem til at vi kunne være 20 dansere foruden instruktørerne, så vi var nødt til at lave
tilmelding via NemTilmeld, så vi ikke overskred antal dansere på holdene. Dette medførte desværre en nedgang i
antallet af medlemmer fra sidste sæson på 120 til kun 85 medlemmer.
Men vi kom godt i gang og der var en god stemning på alle holdene. Desværre kom der i efteråret den første
nedlukning der varede i 4 uger. Derefter måtte vi gerne danse igen, dog måtte der kun være 9 dansere på hvert hold.
Så tilbage til tegnebrættet og fordele danserne på små hold. Det lykkedes, og vi vil gerne sige Jer alle sammen en
kæmpe stor og hjertelig tak for Jeres opbakning og gode humør. Det kan vi simpelthen ikke sige nok!!
Desværre kom der allerede efter 3 uger endnu en nedlukning, og den varede i 21 uger(!) Så da der endelig den 6. maj
blev mulighed for at vi måtte danse igen, forlængede vi straks sæsonen med yderligere 11 uger. Dette var muligt,
idet vi desværre var nødt til at aflyse vores Sommerdans på Museumsøen. Og selv om der var diverse krav såsom
corona pas, og vi alle var godt corona rustne, var der igen en fantastisk stemning på alle holdene og masser af
opbakning fra Jer til os.
Sommerdansen på Museumsøen var jo så ikke det eneste vi var nødt til at aflyse sidste sæson, samtlige
Søndagsdanse og ikke mindst vores årlige store begivenhed Valentinsdans, alt var vi desværre nødt til at aflyse.
Så vi skal virkelig ta’ revanche i denne sæson. Vi har masser i støbeskeen til Jer, idet vi har søgt diverse hjælpepuljer
og har fået bevilget i alt kr. 38.051,Vi havde derfor mulighed for at gi’ vores nuværende medlemmer en kontingent nedsættelse på kr. 400,- og vi har kig
på hvad vi kan give Jer til vores medlemsarrangementer, såsom gratis Søndagsdans, juleafslutning og
sæsonafslutning. Så selvom vi i sidste sæson har mistet indtægter både fra kontingenter og arrangementer, så har vi
på grund af de bevilgede hjælpepuljer mulighed for at på denne måde at sige Jer tak for Jeres fortsatte støtte og
opbakning af klubben. Det er vi alle meget taknemmelige for.
Jeg vil gerne slutte med en opfordring til at stille op til bestyrelsen. Vores kasserer Laila har valgt at stoppe, idet hun
har rigeligt med at passe sit fuldtids job. Laila fortsætter som danser i klubben. Vi mangler derfor en ny kasserer. Vi
vil gerne sige Laila en stor tak for hyggeligt og godt samarbejde. Derudover har Gunna af personlige årsager trukket
sig fra bestyrelsen, og hun holder også en dansepause. Vi håber at Gunna kommer tilbage igen, både til bestyrelsen
og som danser i klubben. Men indtil da ku’ det være skønt med én der er meget it mindet.
Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til Susanne Kisby Andersen, der var så sød at træde til som revisor, da vores
tidligere revisor sprang fra efter vores sidste generalforsamling.
Med håbet om at vi nu går en sæson i møde uden nedlukninger, retningslinjer og aflysninger, ser vi frem til vores 4.
sæson.

