Februar 2015

Hermed en indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19.00 på Bornholmsvej 8
Vedlagt dette nyhedsbrev er dagsorden, beretning og regnskab. Indkaldelse til generalforsamling.
Vi skal lige gøre opmærksom på, at generalforsamlingen i år bliver sammen med en danseaften. Nemlig
torsdag den 26. februar.
Jytte har desværre meddelt at hun ikke genopstiller som formand for foreningen.
Hvem skal mon bære arven videre?
I.flg. vedtægterne skal formanden vælges på generalforsamlingen. Kan der ikke vælges nogen, kan
generalforsamlingen ikke fortsætte. Men så kan der danses resten af aftenen.
Vi har i bestyrelsen talt om, at vi evt. kan tage et pkt. op om en vedtægtsændring, der siger at bestyrelsen
konstituerer sig. Umiddelbart er der ikke nogen af de siddende bestyrelsesmedlemmer, der føler sig
kaldede til posten, men med fælles hjælp, kan vi måske bære foreningen videre.
Der er brug for vilje, samarbejde og overbærenhed, hvis Herning og Omegns Folkedanserforening skal leve
videre. Hvor der er vilje, er der vej.
Vi ønsker en lys fremtid for foreningen og opfordrer derfor til at I møder talstærkt op til
generalforsamlingen.
Husk i øvrigt at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
8 dage før.
Foreningen er vært med franskbrødssnitter.
m.v.h.
Bestyrelsen

Opvisning d. 28. marts kl. 14.00 og spisning
kl. 18.00 pris for spisning og legestue 150.00
kr. menu: kalveculotte m/små kartofler og
salat som dessert is.

Bestyrelsen
Jytte Holt Nielsen 20714010/97226022

Sidste tilmelding d. 20. marts.

jytteholt@gmail.com
Ingelise Pedersen
Bodil Kousgård
Ejner Jørgensen
Mary Merrild
Jens Arne Sand
Hanne Kjær Hansen

Aktivitetskalender:
26. feb.

Generalforsamling

28. Marts

Opvisning

Dagsorden:
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand: (Jytte modtager ikke genvalg.)
Valg af bestyrelses medlemmer
På valg er:
Hanne Kjær Hansen (modtager genvalg)
Ejner Jørgensen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter
På valg er: Tina Hansen
Bent Nyby
Valg af medlemmer til udvalg
Valg af revisor og revisorsuppleant
På valg: Birger Jørgensen og John Nielsen
Revisorsuppleant:
Valg af PR repræsentant:
Evt.

Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19.00
Bornholmsvej 8
Herning Og Omegns folkedanserforening

Herning og Omegns folkedanserforening
Beretning 2014
Vi har i den forgangne sæson haft 3 store udfordringer, først og fremmest vores medlemstal hvilket
vi har formået at fastholde på knap 70 prs.
Dernæst havde vi inviteret senior-og linedanserne til at lave opvisning, d. 29. marts, sammen med
os, de tog imod tilbuddet og det blev en fantastisk god dag med masser af dans og glade mennesker.
Til sidst vores 60 år´s jubilæum hvor vi inviterede Norge Tyskland og Sverige, de var dog lidt sene
med tilbagemelding om de kom og hvor mange, men i august lykkedes det at få nogle tal frem
Sverige formåede ikke at samle nogle danser til at komme og besøge os men Porsgrunn og Bitburg
kom med i alt 60 prs som vi skulle have indkvarteret og det lykkedes ved Tove og Jens Arne´s store
hjælp. Fredag aften ankom der dog en deltager fra Sverige, nemlig Anders, En stor tak til alle jer
der var behjælpelig med overnatning og bagning af kager. Selve jubilæet gav et underskud på ca.
12.000,00 kr. men det var forventet.
7 marts opv. aktivcenteret 2 kvad. Med Birger og Erhardt som spillemænd og Jens Arne som leder.
26. februar generalforsamling
29. marts afslutning folkedans
20. Juni opv. Arnborg plejehjem 2 kvad Leder Jens Arne og Jens Jensen var spillemand
Uge 30 overdragelse af medaljer til Veterangames i bowling
11. august grillfest
22. August opv. til frivillighedens dag på torvet Jens Jensen spillede og Jens Arne ledede
13. september opvisning aktivcenteret 6 par Ib spillede og Jens Arne ledede
25-26 jubilæum
15. december afslutning
28. december juletræsfest
En stor tak skal lyde til vore spillemænd og danseleder og til den øvrige bestyrelse, i gør 1 stort
stykke arbejde for foreningen.
Og til slut til alle medlemmer husk uden frivillige er der ingen forening.

Jytte Holt Nielsen

Herning og Omengs Folkedanseforening
Årsregnskab for året 2014
Indtægter

2014

2013

Kontigent
Husleje tilskud
Arrangementer
FCM/Koncert/Hesteshow
Kaffekassen
Sponsore
Lodsedler
Kassediff.+solgt platte
Tilskud til kurser

32.845
97.619
38.398
5.685

36.370
97.027
17.871
21.225
6.550
10.000
9.840
50
6.190

174.547

205.123

Indtægter i alt

Udgifter
For meget indbetalt kontigent
Kontigent DGI/Idrætsrædet
Løn og kørsel / leder og spillemænd
Kursus Leder/spillemænd/bestyrelsen
Gaver
Arrangementer
Generalforsamling
og møder
Udgifter til lodsedler
Kontorartikler /tlf /bankgebyr
Bankgebyr
Annonce / folder
Husleje incl. Forbrugerafgift
Køb af anparter
Udgifter i alt
Overskud
/underskud
Balance

500
1.642
22.264

169.619
4.928

1.565
20.598
11.385
530
12.686
241
5.712
2.938
19
1.816
133.725
20.000
211.216
-6.093

174.547

205.123

2.000
40.228

1.772

101.213

Status for året 2014
Aktive

2014

2013

82.169
300
82.469
70.000

77.242
300
77.542
70.000
6.327
33.250

152.469

187.119

Egenkapital Primo
Årets Underskud
Årets overskud
Års resultat B/U
Ændrede værdipapir
Minus forudbetalt husleje
Minus forud betalt skyldig beløb

187.119

169853
6.093

Passive I alt

152.469

Indestående i Handelsbanken
Kassebeholding
Kontant kapital
14 Anparter
Betalt skyldig beløb
Forudbetalt husleje
Aktiver i alt

Passive

4.927
3.359
20.000
33.250
6.327
187.119

Godkendt af bestyrelsen den

Jytte Holt Nielsen

Ingelise Petersen

Foranstående regnskab er kontrolleret i overensstemmelse med kassebog og
tilhørende bilag,som vi har revideret. Aktiverne er kontrolleret.
Gemmengang gav ikke anledning til be.mærkning

Anette Kjærgaard

Birger Jørgensen

