
Referat af generalforsamling 24. september 2021 

 
Dagsorden: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Beretning 
 3. Regnskab 
 4. Indkomne forslag 
 5. Fastsættelse af kontingent. 
 6. Valg af formand (lige år) 
 7. Valg af bestyrelse. På valg er Anne-Marie, Jonna og Karsten - alle modtager genvalg 
 8. Valg af revisor – på valg er Bent Bjerregaard - modtager genvalg 
 9. Valg af revisor suppleant. Jørgen Jensen - modtager genvalg 
10. Evt. 

 

Formand Ellen Kjær Andersen bød velkommen og bad alle om at synge ”vi samles atter…..” 
33 af foreningens medlemmer var mødt frem, og Ellen gjorde opmærksom på at denne generalforsamling 
var blevet udskudt fra 19. februar og derfor alene omhandler 2020. 
Før vi begyndte på selve generalforsamlingen mindedes vi de medlemmer, som var gået bort i årets løb, 

bl.a. John Johnsen, Gurli Borup, Anders Kristensen og Jeppe Bloch Jørgensen. 

Pkt. 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Alex Kristensen, som blev enstemmigt valgt. 
Alex konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 
Da foreningens sekretær Vera Sig Slot ikke kunne være til stede, blev Katrine Jakobsen valgt til referent. 
 
Pkt. 2 Beretning 
Medlemstal i foreningen: Aktive voksne 74 mod 95 i fjor  
     Passive voksne 14 mod 14 i fjor 
                                    Kursusholdet 38 mod 48 i fjor 
     Børn & unge 9 mod 1 i fjor  
 
Det er samlet et fald på 23 medlemmer i forhold sidste år og det skyldes i høj grad corona pandemien. 
Mange foretrak at blive hjemme og passe på sig selv. At frafaldet ikke blev større skyldtes, at foreningen 
har fået hele 14 nye medlemmer – 3 på mandagsholdet, 3 på onsdagsholdet og 8 børn og unge på det 
nystartede ungdomshold. Det er helt fantastisk, at foreningen kunne tiltrække så mange nye medlemmer.  
Men det var op ad bakke med ungdomsholdet pga. corona og de mange restriktioner, som de unge blev 
udsat for i skolerne. Vi ville gerne have haft mange flere børn og unge, men sådan blev det ikke. 
 
Arrangementer i 2020: 
1) Mandag den 20. januar kl. 19.30.-.22.00 kom Borbjerg folkedansere på besøg. Det lykkedes endelig, at 
få Borbjerg folkedanserne på besøg igen. Men formanden i Borbjerg kom også under ihærdig bearbejdelse 
efter vores besøg i 2019. De andre hold var også inviteret, så vi blev 8 kvadriller i alt. En rigtig god aften for 
alle og især for Alma og mandagsholdet med så mange dansere en mandag aften. Foreningen sørgede for 
kaffebrød til instruktør og spillemænd. 
 
2) Onsdag den 22. januar kl. 19.30 - 22.00 – I år var det ikke kun onsdagsholdet, der var inviteret på besøg 
hos Sørvad-Vind Folkedanserforening, men også de andre hold pga. instruktøren fra Sørvad-Vind: Hans 
Jørgen Østergård og hans kone Lisbeth dansede på tirsdagsholdet. Igen blev det afholdt i Vind 
Landsbycenter pga. pladsmangel på deres sædvanlige dansested i Sørvad. Alle skulle selv medbringe egen 
service til det formidable kaffebord, som Sørvad danserne stod for.   
Sørvad-Vind folkedansernes instruktører: Ester og Hans Jørgen delte instruktørjobbet til musik af egne 
spillemænd samt Jørgen, Jens og Jens Peder fra Holstebro Folkedanserforening. Det var som sædvanlig en 
rigtig dejlig og hyggelig aften med deltagelse af ca. 10 kvadriller.  



 
3) Lørdag den 25. januar kl. 13.00 – 16.00 - Medlemsmøde i Region Midtjylland. Det blev afholdt i Horsens 
hos folkedanserforeningen: Fandango. Leif og Ellen deltog i mødet. Der deltog kun 18 medlemmer fra 9 
foreninger i regionen. Niels Bøje fra Fandango fortalte om Landsstævnet i Horsens i uge 29, som ikke 
bliver så stort pga. foreningen, kun har fået et halvt år til hele planlægningen. De fik besked i januar 
måned og havde det første møde den 23. januar altså 2 dage før medlemsmødet i Region Midtjylland. 
Men de var allerede godt i gang. 
Ellen orienterede om Familie sommerstævnet i Holstebro fra den 5. - 7. juni.  
Vi fik besked i november 2019 og havde det første møde med Folkedans Danmark, Region Midtjylland den 
13. december. Det var som altid et hyggeligt medlemsmøde og snakken gik livligt. 
 
4)  Onsdag den 5. februar - Onsdagsholdet blev lukket ned for en aften for at tage til Langhøjhallen i Asp. 
Inger Hanghøj og Egon Rasmussen ledede dansen og musikken blev leveret af spillemænd fra Holstebro, 
Gudum og Vejrum under ledelse af Kim. Der var mødt rigtig mange og det var en rigtig god oplevelse og 
en hyggelig aften, hvor dansere for hele det gamle Ringkøbing Amt var mødt op. 
 
5) Fredag den 7. februar kl. 19.00 – 21.00 - 2. møde vedr. Familiesommerstævne 5-7 juli i Holstebro. 
Planlægningen skrider godt fremad. Vi skal opholde os på Aktivitetscentret i Danmarksgade, fordi 
køkkenpersonalet vil sørge for forplejningen til rimelige penge. 
Vi skal deltage i Holstebro Festuge 2020 i åbningen lørdag den 6. juni og søndag den 7. juni skal vi deltage i 
Messe og et Landsbybryllup arrangeret af Odin Teatret. Det skulle foregå i Idum Halm-Colosæum. Der 
planlægges workshops, legestuer og guidet rundtur i Holstebro by af vægterne. 
Bestyrelsen samt Gitte og Carl Erik fra Region Midtjylland deltog i mødet hos Ellen. 
 
6) Fredag den 14. februar kl. 18.00 og kl. 19.30 – Generalforsamlingen blev igen år i uge 7. Det fortsætter 
vi med, idet bestyrelsen i uge 7 bliver fuldtallig. I år var de gule ærter gratis og der var 1 gratis genstand til 
hver. Så det var ikke mange penge, der kom i den slunkne kasse.  
Der var ingen vedtægtsændringer og ingen ændringer i bestyrelse, revisorer og suppleant og der var heller 
ikke mange kommentarer til beretning og regnskab. Især regnskabet undrede os lidt, men alle kendte jo 
godt årsagen: Reparation efter vandskader og nye radiatorer. Så i år tog det kun 50 minutter at 
gennemføre generalforsamlingen. Bestyrelsen fik dog mange rosende ord for det store arbejde i løbet af 
året. Tak for det. 
38 var mødt op til gule ærter og 42 var mødt op til generalforsamlingen mod henholdsvis 31 og 37 året 
før. Alex var dirigent og Vera var referent. 
 
7) Onsdag den 19. februar kl. 14.30 var vi inviteret til at give en opvisning på Mellemtoften. 
Hans var instruktør og Jens Ganer og Jørgen Jensen leverede musikken. 6 par dansede i dragter til 
opvisningen i den stor sal på Mellemtoften. At se folkedansere i folkedragter er virkelig noget beboere, 
plejere og de frivillige hjælpere sætter pris på. Efter opvisningen dansede vi nogle enkle danse, som 
personale, frivillige og beboere, der var i stand til det, kunne deltage i. Det blev en rigtig hyggelig og 
fornøjelig eftermiddag. 
 
8) Lørdag den 22. februar kl. 19.30 – 23.30 – Spillemandsaften ved Hardsyssel Spillemandslaug.  
Også i år startede aftenen med en halvtimes koncert. Efterfølgende var der dans i 1½ time både før og 
efter kaffepausen og selvfølgelig var der fællessang - stemmebåndene skal også røres. 
Det var en rigtig dejlig aften med fantastisk musik både til dansen og til koncerten. Hardsyssel 
Spillemandslaug blev ledet af dirigent: Jørgen Nickelsen og Else Marie ledede dansen. 
Der var tilmeldt 76 incl. 17 spillemænd mod 70 incl. 19 spillemænd året før.  
 
9) Lørdag den 29. februar kl. 10.00 – 12.00 – 3 møde vedr. Familiesommerstævne 5-7. juli i Holstebro. 
Det går rigtig godt med planlægningen, de fleste sager og aftaler med instruktører er efterhånden på 
plads. Udover lån af Aktivitetscentret har Holstebro Gymnastikforening ved siden af Aktivitetscentret givet 
os lov til at låne toilet og badeforhold til brug for campister og gymnastiksalen, hvis vi får behov. Der er 
ikke bad hverken på Aktivitetscentret og eller i Folkedanserhuset, så det er nødvendigt at arrangere 



badeforhold.  
Program, budget, underskudsgaranti, prisliste og tilmeldingsskemaer blev gennemgået. 
Bestyrelsen samt Carl Erik og Gitte fra Region Midtjylland deltog i mødet hos Ellen 
 
10) Onsdag den 11. marts 2020 lukkede regeringen landet ned fra fredag den 13. marts. Det betød, at 
forårsopvisning, sæsonafslutning, sommerdans, midsommerfest og familiesommerstævne i f.b. med 
Holstebro Festuge blev brat aflyst. Alt arbejdet med stævnet var spildt. Det føltes som om alt gik i sort. 
Og derefter fulgte stilhed i lang tid. 
 
11) Torsdag den 20. august. kl. 19.00. Møde i Trepashallen i Viborg vedr. forholdsregler i f.b. med 
sæsonstart. Der var deltagelse fra næsten alle foreninger i Region Midtjylland. Jan Todsen, Folkedans 
Danmark fortalte om corona restriktioner og hvordan vi skulle forholde os i forbindelse med opstart – om 
afstand og afspritning. Vi måtte kun danse med egen partner og holde god afstand mellem hvert par for at 
beskytte os selv og hinanden. Der blev også holdt stor afstand mellem deltagerne fra de forskellige 
foreninger. Alma, Else Marie, Jørgen Nickelsen, Vibeke, Leif og Ellen deltog i mødet.   
 
12) Sæsonstart i uge 36 – Vi fik lov at komme i gang med den nye sæson 2020-2021. Det var lidt hen i det 
uvisse og det var svært pga. de mange corona restriktioner. Der måtte kun være 50 personer i alt på hvert 
hold. Det gav en masse ekstra arbejde og planlægning bl.a. med udarbejdelse af corona rengøringsregler 
for køkkenpersonale. Danserne på de enkelte hold var heldigvis gode til at hjælpe til med at tørre borde 
og stole af med spritklude. Så det fungerede rigtig fint. 
Sæsonen startede mandag den 31. august. 
Bestyrelsen havde indkaldt instruktører og spillemænd til at møde en halv time før start hver aften, fordi 
vi var nødsaget til at spare på omkostningerne og skære ned på antal faste spillemænd.   
 
På mandagsholdet er Alma Katrine Jensen instruktør – Musikken på holdet blev skåret ned fra 3 til 1 fast 
spillemand. Alle 3 spillemænd på holdet, Lene, Aksel og Jette valgte at stoppe. Jette Stockholm blev dog 
tilbage og spillede alene den første aften. Ugen efter tog Jens Ganer over som spillemand på holdet med 
Jørgen Jensen og Leif Andersen som frivillige. Så Alma har fortsat god musik på holdet. 
Sæsonstart blev annonceret i Holstebro Onsdag’s avisen og i år mødte der 3 nye dansere op på holdet. 
Der er desværre kun 10 tilmeldte på holdet mod 18 incl. 1 barn året før – desværre et fald på 8 
medlemmer, men reelt er tallet 13, hvoraf 1 barn er flyttet til ungdomsholdet. 4 er stoppet helt pga. 
sygdom og de resterende 8 valgte at blive hjemme bl.a. pga. af corona. Der er heldigvis 16 dansere på 
holdet, så Alma i det mindste har 2 kvadriller at arbejde med. Det er dejligt, at nogle gerne vil danse flere 
aftener og det er rart for Alma, at få god hjælp fra øvede dansere, hvilket Alma sætter stor pris på.  Der er 
en rigtig god stemning og sammenhold på holdet, som danser fra kl. 19.30 – 21.30. 
 
På tirsdagsholdet er Hans Lunde Pedersen instruktør. Faste spillemænd er Villy Nikolajsen og Kim B. 
Jensen, idet faste spillemænd er skåret ned med 1. Nini Nicolaisen, Ferdinand Froning og Leif samt Max og 
Maria fra ungdomsholdet spiller med som frivillige. Tirsdagsholdet er også et godt hold. Humøret er højt 
og stemningen er rigtig god. Der er 36 tilmeldte på holdet incl. 2 nye fra andet hold mod 53 året før. Der 
kommer dog 6 fra andre hold og danser med, så antallet af dansere er 42.  
Reelt var der 22, som meldte fra enten pga. sygdom eller corona. Af de 22 flyttede 3 til andre hold. 
Da der kun måtte være 50 i alt incl. spillemænd og instruktør på holdet, havde bestyrelsen bestemt, at 
kom der flere dansere, så antallet oversteg 50, ville bestyrelsen trække sig og danse på andre hold. Det 
blev dog ikke nødvendigt. Holdet danser fra kl. 20.00-22.00. 
 
På onsdagsholdet er Else Marie Christensen instruktør. Fast spillemand er Jørgen Nickelsen, idet faste 
spillemænd er skåret ned med 2. Leif og indimellem Jens Peder Knudsen spiller med som frivillige.  
Da vi kun måtte danse med egen partner, blev der danset flere finurlige danse fra 358, som ikke bliver 
danset særlig tit. Der er kun 16 tilmeldte på holdet incl. 3 nye og 1 fra andet hold mod 22 året før. Det var 
lidt trist, men der er fortsat en god stemning på onsdagsholdet. 
Desværre et frafald på 6 i forhold til sidste år. 7 er flyttet til andre hold, mens 3 er stoppet helt bl.a. pga. 
corona pandemien. Holdet danser fra kl. 20.00-22.00. 



 
På torsdagsholdet er Tove Marie Pedersen instruktør og Henning Pedersen er spillemand. Lisbeth 
Kristensen, Jørgen Jensen og Leif er frivillige spillemænd. Pga. af corona pandemien blev det besluttet, at 
alle selv medbringer egen kaffebrød for at undgå smitte med kaffekander, der sendes rundt.  
Der er 38 tilmeldte på holdet mod 48 året før, men da der også er dansere fra de andre hold, er antal 
dansere 42. Det er et fald på 10, men da der er kommet 6 nye fra andre hold er frafaldet på hele 16 
dansere, hvoraf de fleste valgte at stoppe pga. corona pandemien. Der er en rigtig god stemning og et 
godt sammenhold på torsdagsholdet. Alle kender alle pga. af de ture i Danmark og de udlandsrejser, som 
Tove elsker at arrangere for sine dansere. Udlandsrejse og ture rundt i Danmark blev dog aflyst pga. 
corona. På torsdagsholdet danses der fra kl. 14.00–16.00. 
 
I år lykkedes det at få et ungdomshold i gang. Men det var op ad bakke på grund af corona pandemien. 
Bl.a. Musikefterskolen havde valgt, at deres elever skulle forblive på skolen for at undgå smittefaren. 
Skoleelever valgte også fra pga. de mange restriktioner og nedlukninger pga. smittespredningen. 
Holdet startede torsdag den 10. september kl. 19.00-21.00. Den første aften havde vi introduktions-aften. 
Instruktør for holdet Vibeke Mandrup havde aftalt et møde via Skype med instruktøren fra USA - Jessica 
fra Kentucky, som fortalte om området, hvor de boede og hvad familien arbejdede med i det daglige. 
Desuden hilste vi på hendes 2 døtre, som er en del af hendes ungdomshold. Ellen dansede med, så der 
blev 5 par. Da det ikke lykkedes at få fat i unge spillemænd, trak vi på foreningens faste spillemænd bl.a. 
Kim og Henning. Det skal I have tak for. De unge mennesker lærte hurtigt hinanden at kende og var rigtig 
glade for at danse sammen, så humøret var rigtig højt. 
  
Medlemmer, der betaler fuld pris altså kr. 950,00 må gerne danse på alle hold, hvilket flere benytter sig af. 
Det har også en positiv virkning, idet de pågældende trækker nye dansere ind i foreningen eller er med til, 
at en bestående danser ikke behøver stoppe pga. tab af ægtefælle eller dansepartner.  
 
13) Torsdag den 24. september fra kl. 13.30 var vi inviteret af Idom Event til at give en opvisning i 
forbindelse med et høstfest arrangement i Laden på Brogårdsvej, som Idom Event stod for. Salen var rigtig 
smukt pyntet op med blomster på borde og på bagvæggen, så der var kun plads til 4 par. Hans var 
instruktør og Jens Ganer spillede. Brugerne på Laden var i rigtig højt humør og tog billeder og filmede os 
under dansen. Opvisningen blev optaget på video, som efterfølgende skulle sendes til DR1’s program: 
Morgensang. Det blev vist på DR1 den 8. december.  
 
14) Onsdag den 30. september var vi inviteret til at give en udendørs opvisning ved Plejecenter Torshøj. 
Beboerne blev hjulpet eller kørt udenfor bygningerne og placeret i en halvkreds rundt om pladsen, hvor vi 
skulle danse. Hans instruerede og Villy, Nini og Leif spillede til dansen. 6 par var mødt op i dragter og gav 
en fin opvisning for beboere og plejepersonale. Heldigvis var vejret godt, så det blev en rigtig god 
oplevelse for alle. 
 
15) Tirsdag den 13. oktober havde bestyrelsen og Vibeke et møde hos Ellen med Andreea Oprea fra DGI 
Vestjylland vedr. fundraising.  
Vi har fået brug for at rejse kapital til huset, fordi vi har været nødsaget til at trække på foreningens 
kapital til dækning af udgifter i forbindelse med vandskaden og de forbedringer vi satte igang med nye 
radiatorer med varmerør over gulvniveau. De første i vinduessiden i januar 2019 og de sidste i billedsiden i 
januar 2020. Det har hjulpet rigtig godt på temperaturen i salen. 
Vi ville ikke risikere en ny vandskade under det flotte gulv vi har i salen. Derfor rækker foreningens kapital 
ikke længere til et nyt tag. Husudvalget har gjort rigtig meget for at stoppe de forskellige huller i taget, så 
vi kan skubbe udskiftningen af taget nogle år endnu. Corona pandemien har ikke gjort det bedre, fordi vi 
har haft rigtig mange aflysninger på udlejning af huset pga. forsamlingsforbuddet og dermed manglende 
indtægter i 2020. 
 
16) I uge 41 blev Danmark endnu engang lukket ned og forsamlingsantallet sat ned til 10 personer og 
senere på året til 5. Det gjorde det helt umuligt at fortsætte de 4 hold. Ungdomsholdet fik dog én 
danseaften mere, så de dansede, også i uge 43 pga. holdet kun var på 9 børn og unge og oveni måtte der 



være voksne hjælpere til stede. Efterfølgende fik Vibeke imidlertid forbud mod at rejse udenfor Thisted 
kommune, så derfor blev ungdomsholdet også nødt til at lukke ned fra uge 44. 
Nedlukningen betød, at vi måtte aflyse stiftelsesfesten, julefrokosten og juletræ for børn og voksne. 
 
17) Torsdag den 29.10. kl. 18.00 - 22.00 Dorthe Topp Larsen fra Folkedans Danmark kom på besøg. Hele 
bestyrelsen deltog i mødet, som blev holdt i Folkedanserhuset, så Dorthe kunne se vores dejlige hus. 
Dorthe kommer fra Odense, hvorfor vi startede mødet med smørrebrød. Det er ikke rart at holde møde på 
tom mave.  
Mødet handlede om bestyrelsesarbejde, medlemshvervning og -fastholdelse og det nye ungdomshold. 
Hvorfor er det svært at få børn og unge ind i foreninger. Det var et rigtig godt møde og Dorthe kom med 
meget fint indput. 
 
Pga. af nedlukningen i foråret og efteråret skete der knap så mange ting i foreningen, men der er dog sket 
lidt mere udover det, jeg har gennemgået. Bl.a. følgende: 
5 bestyrelsesmøder og 2 møder med husudvalget. 
23.4. gjorde bestyrelse og husudvalg samt ægtefæller hovedrengøring på p-pladsen og i haven. 
1.7. gjorde bestyrelse og husudvalg hovedrent i Folkedanserhuset. 
Så selvom vi indimellem måtte flytte aftaler pga. forsamlingsforbud, så lykkedes det at få alt til at fungere. 
Det fortjener bestyrelsen, husudvalget og ægtefæller en stor tak for.  
 
 
Afslutning: 
En meget mærkelig sæson er slut, så jeg vil meget gerne takke foreningens medlemmer for jeres måde at 
tage hele corona situationen på. I har i høj bidraget til, at det gik godt med dansen, fordi I passede godt på 
jer selv og på hinanden og ikke én eneste måtte melde tilbage om corona smitte. Det skyldtes i høj grad 
jeres påpasselighed om afstand og afspritning. Jeg vil også gerne bringe en stor tak for det hyggelige 
samvær og for det frivillige hjælpearbejde i forbindelse med det ene arrangement vi dog nåede at afholde. 
Også en stor tak til køkkenvagterne i løbet af efterårssæsonen. Der var jo noget ekstra rengøring i f.b. med 
corona pandemien, men det styrede I alle rigtig flot. Tak for det. 
Foreningens instruktører, spillemænd og frivillige spillemænd skal også have en meget stor tak for 
indsatsen og for jeres måde at være på. Det er en fornøjelse at vi altid kan finde instruktører og 
spillemænd, når vi har behov for det til arrangementer og opvisninger. Tak for det. 
Også en stor tak til jer medlemmer, som meget gerne vil med, når vi bliver indbudt til at give opvisninger 
på plejehjem og andre steder. Det sætter jeg rigtig stor pris på, så mange tak skal I have.  
 
Tak til Alex for at administrere foreningens hjemmeside. Det er en fornøjelse, at du ofte selv tager initiativ 
til at lægge plakater og sommer- og julehilsner ind på hjemmesiden. Det skal du have stor ros og tak for.  
En særlig tak til dig Erling, for det kæmpe stykke arbejde, du laver i forbindelse med husudlejningen, 
forefaldende reparationer, malearbejde og hjælp med de nye radiatorer i huset. Og ikke mindst med 
hovedrengøringen i uge 26, som hvert år bliver klaret sammen med hjælp af køkkenvagter. Men i år 
besluttede vi, at det klarede bestyrelse og husudvalg alene. Huset var jo ikke blevet brugt så meget i 
foråret pga. corona nedlukningen, hvorfor rengøringsfesten også blev aflyst.  
Også en stor tak til I øvrige medlemmer i husudvalget: Jørgen og Bjarne for jeres arbejde i hus og have og 
med udlejningen. Også en stor tak til husudvalgets ægtefæller, som også gerne giver en hånd med. Tak for 
det.   
Tak til Leif for hjælpen med regnskabet i årets løb. Det sætter Karsten meget stor pris på.  
Også en stor tak til jer bestyrelsesmedlemmer og jeres ægtefæller for et rigtig godt samarbejde. Det er en 
fornøjelse at arbejde sammen med jer, så rigtig mange tak for det gode samarbejde og det samvær det på 
trods af restriktioner og aflysninger blev til i 2020. Uden vores ægtefællers uvurderlige hjælp, kan det ikke 
lade sig gøre, at få tingene til at hænge sammen i foreningen og i Folkedanserhuset.  
Endnu engang 1000 tak til jer alle sammen for samarbejdet i 2020. 
 
Det var beretningen for året 2020 så hermed TAK ALLE SAMMEN for denne sæson. 
 



Beretningen blev rost og enstemmigt vedtaget. 
 
Pkt. 3 Regnskab 
Det reviderede regnskab blev gennemgået af Karsten. Foreningen viser et underskud på kr. 34.630 og 
huset et underskud på kr. 117.071, hvilket tilsammen giver et underskud på kr. 61.684 efter udbytte og 
ekstraordinær indtægt. 
Der blev spurgt om hvad den ekstraordinære indtægt dækkede og det er coronahjælp. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Pkt. 4 indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 
Pkt. 5 Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, kr. 950 pr. år. 
Dette blev vedtaget. 
 
Pkt. 6 Valg af formand (lige år) 
Punktet udgik, da vi befinder os i et ulige år. 
 
Pkt.7 Valg af bestyrelse 
På valg er Anne-Marie Haaning, Jonna Vandborg, Karsten Jensen. Alle blev genvalgt. 
 
Pkt. 8 Valg af revisor 
På valg er Bent Bjerregaard. Bent blev genvalgt. 
 
Pkt. 9 Valg af revisorsuppleant 
Jørgen Jensen blev genvalgt. 
 
Pkt. 10 Evt. 
Til Ellens store overraskelse takkede Niels Ivan på bestyrelsen vegne Leif for den store frivillige indsats, 
han yder med hjælp til it, regnskab m.m. og overrakte en gavekurv. 
 
Charles spurgte om tirsdags- og onsdagsholdet kunne rykke starttidspunkt fra 19.30 til 20. 
Tirsdagsholdet kan ikke umiddelbart rykkes, da der er et gymnastikhold før dem. 
Bestyrelsen vil tage spørgsmålet om starttidspunkt op med onsdagsholdet. 
 
Dirigenten takkede bestyrelse, husudvalg m.fl. for at alting fungerer så godt med foreningen og huset. 
Formanden takkede dirigenten og referenten, Katrine Jakobsen, som efter kort betænkningstid sagde ja til 
at tage over for Vera. 
 
Ref. KJ 27.09.21 
 

 
A.  Kristensen 
Dirigent 

 
 
 
 


