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Dagsorden

Referat

1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller.

Ad. 1.
Valg af dirigent:
• Henning Hedeman
Valg af stemmetæller:
• Anne Marie Pedersen
• Sonny Jensen

2. Formandens beretning

Ad. 2.
Se vedlagte bilag.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Ad. 3.
Se vedlagte bilag.

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• På valg er:
Karsten Dodensig (Ønsker ikke
genvalg)
Carl-Ole Larsen
Henning Nørskov (Begge villige
til genvalg)
• Valg af 2 suppleanter for
bestyrelsen
Nuværende: Stine Matthiassen og
Anne Marie Pedersen.
5. valg af 1 revisor
• på valg er: Lillan Knærkegaard
(villig til genvalg)

Ad. 4.
Genvalg til:

6. Valg af 1 suppleant for revisor
• Nuværende: Stine Matthiassen

Ad. 6.
Genvalg til suppleant for revisor:
• Stine Matthiassen

7. Indkommende forslag.

Ad. 7.
Ingen

8. Eventuelt (her kan intet vedtages)

Ad. 8.
• Forslag om at vi husstandsomdeler flyer
hvor alle mødes og hjælper med
omdeling. Evt. med dans bagefter
• Vi kunne deltage i optoget til
kimberfesten.

•
•

Carl-Ole Larsen
Henning Nørskov

Nyvalg til:
• Gitte Laustsen
Genvalg til suppleanter til:
• Stine Matthiassen
• Anne Marie Pedersen
Ad. 5.
Genvalg til revisor:
• Lillan Knærkegaard

Referent:

Jonna  Matthiassen  

THE OUTLAWS
Generalforsamling, 27. marts 2014
Formandens beretning for 2013
Hvad er der så sket hos	
  THE OUTLAWS	
  i 2013.
I har i denne sæson nærmest ikke set mig, fordi jeg ikke har gejsten til at danse Line
Dance længere. Derfor har jeg for længe siden valgt, at stoppe i bestyrelsen og
overlade tøjlerne til andre. Det er derfor den sidste beretning I får fra mig.
Jeg (og Susanne) har jo været med i rigtig mange år og været rigtig glade for at danse
sammen med dejlige mennesker. Men vi har nu fået andre interesser (Geocaching),
som vi er rigtig glad for, her får vi gået en masse kilometer på steder, vi normalt aldrig
kunne drømme om at besøge, og så får vi også en masse frisk luft. Bare til jeres
orientering, så - pas på - hvis I prøver det, fordi I bliver formentligt bidt af det.
	
  
Medlemsfest:
I januar hold vi vores medlemsfest/dans på Aars Skole og der var som sædvanlig en god kreativitet
lagt for dagen med god mad. Så jeg er helt sikker på, at alle havde en dejlig dag.
Line Dance Party 2013:
Her havde vi allieret os med Dee Musk som instruktør.
Et dejligt arrangement med glade og feststemte deltagere. Og som sædvanligt var der gode og
positive tilbagemeldinger.
Og denne gang gav arrangementet heldigvis et lille overskud, men det vil Lone nok fortælle lidt om
senere.
I sæsonen har vi haft følgende hold:
Dream Dancers:
Her er det som sædvanligt Ann, der styrer tropperne.
Tirsdagsholdene:
Her har vi 2 hold, og de styres flot af Lone.
Torsdagsholdene:
Her har vi 3 hold, og her er det Stine og Lone, som klarer ærterne.
Konkurrenceholdet får pisken af Stine.
Og hver gang de deltager i konkurrencer, kommer de hjem med utroligt flotte resultater. Og det kan
vi ALLE være meget stolte af.
Hædersbevisninger:
Denne gang indstillede vi:
Camilla, Dorte, Jonas, Jonna, Louise, Susanne, Simone og Stine.
Desværre havde jeg ikke selv mulighed for at overvære arrangementet, så jeg ved ikke, hvem der
fik overrakt noget. Men jeg er helt sikker på, at det ikke kun var én person!
Måske kan Jonna eller Stine fortælle lidt om det?
Generelt synes jeg, at vi skal være stolte af, både vore dygtige instruktører og konkurrencedansere.
Tusind tak til jer alle og lad os give dem en stor hånd.

Sponsoraftale:
Vi har stadig en aftale med Spks. Himmerland – nu Jutlander Bank, som udløber ved udgangen af
2015.
Aftalens betingelser er:
1. Et klubmedlem eller hjemmesiden kan anbefale pengeinstituttet til en anden person, som
ikke behøver at være medlem af klubben, og denne person tager mod tilbuddet om et
uforpligtende møde.
Nogle af betingelserne er:
1. at personer, der henvises, ikke tidligere i 2013-2015 har holdt møde med pengeinstituttet
med henblik på at skifte
2. at der skal benyttes henvisningsblanketten, som kan downloades fra vores hjemmeside
Hvis vi kan få nogle møder etableret, så giver det os altså en bonus på kr. 1.000,- pr. møde. Og det
er IKKE et krav, at møde udmønter sig i et skifte.
Til slut vil jeg gerne takke vore instruktører for et rigtigt godt arbejde, men jeg vil selvfølgelig også
takke den øvrige bestyrelse, for at have udvist tålmodighed med min manglende gejst og
arbejdskraft i det sidste eller måske 2 sidste år.
Karsten Dodensig
Formand

