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Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetæller

Ad. 1
Dirigent: Henning
Stemmetæller: Lone og Stine.

2. Formandens beretning

Ad. 2.
Se vedlagte bilag.

3. Fremlæggelse af regnskab.

Ad. 3.
Se vedlagte bilag for årsregnskab.
Regnskabet godkendt.
Ad. 4.
Valgt er:
 Stine Mathiesen
 Ann Klitte
 Jonna Mathiesen
 Hanne Hansen

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
 Lars Bo Seidelin,
 Lone Sørensen
Ønsker ikke genvalg.
 Hanne Hansen,
 Jonna Mathiesen
ønsker genvalg
5. Valg af 2 suppleanter for bestyrelsen
Nuværende:
 Stine Matthiassen og
 Anne Marie Pedersen.

Ad. 5
Valg af suppleanter:
 Anna Marie Warding
 Jette Holst

6. valg af revisor
Nuværende: Lillian Knærkegaard

Ad. 6.
Valg af revisor
 Linda Zaar Christensen

7. Valg af 1 suppleant for revisor
Nuværende: Stine Matthiassen

Ad. 7.
Valg af suppleant for revisor
 Birthe Godthåb Jensen

8. Indkommende forslag.

Ad. 8.
Ingen forslag.

9. Eventuelt (her kan intet vedtages)

Ad. 9.
 Kontingent halv årlig.
 Skal vi holde en pause til hygge på vores
danse aftner?


Referent:
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Formandens beretning for 2014
Hvordan er sæsonen 2014 forløbet.
Det er nu et år siden, at jeg overtog formandsposten efter Karsten. Al begyndelse er svær, men jeg har fået
en masse gode råd af Karsten. Jeg modtager en masse mails. Nogle brugbare, andre ikke. Der er en del af
dem man skal tage stilling til. Men også her, fik jeg gode råd med på vejen.
Jeg håber, at jeg har gjort mit arbejde godt nok? Jeg håber også, at I vil sige til mig, hvis der er noget jeg kan
gøre bedre eller anderledes.
Juleafslutning:
Vi valgte, i sæson 2014, at holde en fælles juleafslutning/julehygge på Års skole, ligesom vi før har gjort. Der
var stor tilslutning, og det blev en rigtig hyggelig aften, hvor alle fik danset en masse.
Medlemsfest:
Vi gentog successen, og holdt sidst i januar en medlemsfest.
Også her var der stor tilslutning, og det var en dejlig aften med dejlig mad og hyggeligt samvær. Også her
var alle på gulvet.
I sæsonen har vi haft følgende hold:
Dreamdancers:
Her er det Ann der som altid har styr på hendes damer.
Torsdagsholdene:
Her valgte vi at slå tirsdagsholdene og torsdagsholdene sammen.
Det fungerer tilsyneladende fint. Her har Lone styr på ” Beginners ” og ” Advanced”.
Stine tager sig ”Improver” ( Let øvede) og ” Intermediate” ( Øvede).
Konkurrenceholdet:
Så har vi tirsdag aften konkurrenceholdet. Også her står Stine for, at vi har nogle rigtig dygtige dansere. De
får altid flotte placeringer, når de stiller op til konkurrencer rundt omkring. Specielt i år, hvor netop Stine
blev verdensmester i Proam sammen med Roy.
Skal vi ikke lige give vores fantastisk dygtige instruktører og vores konkurrencedansere en stor hånd.
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Sponsoraftale:
Vi har stadig en aftale med 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 imod tilbuddet om et uforpligtende
møde.
Nogle af betingelserne er:
1. at personen, der henvises, ikke i 2014-2015 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 1000,- pr møde. Og det er IKKE et
krav, at mødet udmønter sig i et skifte.
Og til sidst vil jeg gerne takke jer, fordi I havde tillid til, at det kunne jeg godt klare. Og jeg synes da også, at
det er gået Ok.
Og så til allersidst, ville jeg takke bestyrelsen for god ro og orden.
Hanne Hansen
Formand.
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