Foreningen for Gamle Selskabsdanse
Referat fra ordinær generalforsamling søndag den 6. marts 2022
Deltagere fra bestyrelsen: Kirsten Lund Jakobsen, Hans Asmussen, Alice
Meilgård Asmussen, Vera Sørensen og Annie Nielsen.
Stemmeberettigede deltagere: 19
A Valg af dirigent:
Per Jakobsen blev foreslået og valgt, og derefter gav han ordet videre til
formanden Kirsten.
B Bestyrelsens beretning juni 2021 – marts 2022:
Sidste generalforsamling faldt i juni efter lang tid med restriktioner
pga. Covid- 19. Så der er ikke gået så lang tid siden sidst.
Vi fik en invitation til at optræde med baldanse på Plejecenter Lillevang i august
til en festival før træningsstart. Vi fik stablet program og dansere på benene,
men festivalen blev desværre aflyst. Vi formoder, at det igen var pga. faren for
Coronasmitte.
Vi har haft godt fremmøde i første del af sæsonen og en dejlig juleafslutning.
Desværre måtte vi undvære træning i januar 2022 pga. Corona restriktioner.
Furesø Kommune lukkede simpelthen selskabslokalerne, for så at åbne op til
februar dansen. Danserne er heldigvis mødt trofast op igen.
Desværre har Berta været sygemeldt nogle træningsdage, og vi er glade for at
Inge er sprunget til og har fået gang i vores danseben igen. Tusind tak til Berta,
Inge og Ann-Cathrinefor dejlige danse træninger.
Tusind tak til alle, inklusiv bestyrelsen og vores bordhold for opbakning
igennem sæsonen.
Vi glæder os til at fortsætte Foreningen for Gamle Selskabsdanse.
Bestyrelsen stiller alle op til genvalg.
Kirsten 06.03.2022
Formandens beretning blev godkendt.

C Forelæggelse af revideret regnskab:
Alice forelagde regnskabet, som viste et lille underskud på kr. – 302,33.
Foreningens formue var pr. 31.12.2021 på kr. 18.256,87, dette indeholder
tilgodehavendet hos Gaudium på kr. 5.075,00. Regnskabet blev godkendt.

D Planer for det kommende år:
Kirsten: Vi forsøger at holde foreningen i gang, Inge har sagt ja til at
undervise til næste, og det samme har Ann-Cathrine. Vi er jo næsten
den eneste forening for selskabsdanse på Sjælland.
Margrethe: I Gladsaxe har de ikke opgivet baldanse, det er pga.
skimmelsvamp i Telefonhusets sal, at der ikke i år har været afholdt
baldans i Gladsaxe. Når det er blevet renoveret, vender de tilbage.
Erik Jønsson: foreslog at vi prøver at sætte en annonce i Dans
Folkedans’ blad om, at der også findes Gamle Selskabsdanse/baldanse.
E Indkomne forslag:
Ingen.
F Budget for det kommende år og kontingentfastsættelse:
Alice forelagde budgettet, som blev godkendt.
Kontingentet foresloges fra bestyrelsen ændret til betaling pr. gang
således at betaling for hele sæsonen udgår. Kontingentet er fortsat kr.
50,00 pr. gang som hidtil.
Forslaget blev vedtaget.
G Valg af formand (ulige år): Ikke aktuelt i 2022
H Valg af kasserer (lige år):
Kasserer Alice Meilgård Asmussen blev genvalgt
I Valg af bestyrelsesmedlemmer (ulige år 1) (lige år 2):
Bestyrelsesmedlem Annie Nielsen blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem Vera Sørensen blev genvalgt
J

Valg af 2 suppleanter:
1 suppleant: Ulla Kvintel blev genvalgt
2 suppleant: Per Jakobsen blev genvalgt

K Valg af revisor:
Svend Ove Hansen blev genvalgt
L Valg af revisorsuppleant:
Tom Jørgensen blev genvalgt
M Eventuelt:
Kirsten takkede for fremmødet til generalforsamlingen, samt
dirigenten.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, således at
Annie Nielsen fortsætter som sekretær.

Annie Nielsen/9. marts 2022.

