Marts 2014
Opvisning:
Det bliver spændende i år, vi laver en fælles opvisning i Snejbjerg hallen sammen med seniordanserne og
Linedanserne. Opvisningerne starter kl. 14.00 og forventes slut ca. kl. 16.00.
Kl. 18.00 starter vi på Bornholmsvej med spisning og ca. kl. 20.00 legestue
Menu: Kalveculotte m/ kartofler og salat og som dessert is.
Tilmelding til John ell. Jytte senest d. 22 marts.

Tillykke til

Bestyrelsen

Aage Christiansen med de 70 år d. 12 marts og

Jytte Holt Nielsen 20714010/97226022

Anna Madsen med 65 år d. 13 marts

jytteholt@gmail.com
John Nielsen

På vores generalforsamling lykkedes det desværre ikke at finde
en person til bestyrelsen, men vi har siden kapret Bodil Kousgaard.
Ligeledes skal der findes nogle personer der vil begynde at planlægge vore 60 år´s jubilæum til Oktober.
Referat på nedenstående side.

Aktiviteskalender:
29. marts opvisning
kl. 14.00 i Snejbjerg
kl. 18.00 På bornholmsvej

Ejner Jørgensen
Mary Merrild
Ingelise Pedersen
Jens Arne Sand
Hanne Kjær Hansen

Herning og Omegns Folkedanserforening
Generalforsamling 26. feb. 2014
18 prs deltog i generalforsamlingen
1. Valg af dirigent
Tina blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet
2. Valg af referent:

Anna Grethe blev valgt

3. Formandens beretning
Jytte fremlagde beretningen. Der var ikke mange kommentarer til beretningen. 60 år`s jubilæet blev nævnt. Der var
tilfredshed med at foreningen så ofte viser ansigt udadtil, trods der ikke er mange medlemmer. Derefter blev
beretningen godkendt
4. Fremlæggelse af regnskab:

John fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden kommentarer

5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag.
6. Valg af kasserer:

John modtog ikke genvalg. IngeLise Pedersen blev valgt

7. Valg af Bestyrelses medlemmer
På valg var Jens Arne Sand, Mary Merrild og IngeLise Pedersen. Mary og Jens Arne modtog genvalg. Da Inge Lise
blev valgt til kasserer, skulle der vælges et nyt medlem. Ingen meldte sig. Derfor gav generalforsamlingen bestyrelsen
lov til at finde et nyt medlem uden ekstraordinært generalforsamling.
8. Valg af suppleanter:

Tina Hansen og Bent Nyby var på valg. De modtog genvalg

9. Valg af medlemmer til udvalg.
Der skal nedsættes et udvalg til at arrangere foreningens 60 års jubilæum til okt. Tove vil hjælpe det hun magter.
Bestyrelsen finder de andre. I Dansemyggen vil man opfordre medlemmer til at melde sig.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Anette Kjærsgård og Erhardt Godsk var på valg. Anette modtog genvalg. Birger Jørgensen blev valgt uden at være
til stede. Som suppleant valgtes John Nielsen
11. Valg af PR repræsentant. Der blev ikke valgt nogen
12. Evt.
Der blev opfordret til at melde sig som hjælper ved grillboderne, under FC M`s hjemmekampe. Der blev også
diskuteret om foreningen skal købe flere anparter. Evt. kan man bruge donationen fra Clemmen til at købe for. Der var
også forslag om, at donationen kunne bruges til noget mere visuelt. Bestyrelsen vil vente med en afgørelse til efter
jubilæet. Jytte takkede bestyrelsen for et godt samarbejde og en STOR tak til John for hans arbejde i bestyrelsen.

Referent:

Anna Grethe Jacobsen

