Referat
af generalforsamlingen, fredag den 23. februar 2018
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Valg af revisor suppleant
10. Evt.
Traditionen tro bød Ellen Kjær velkommen til generalforsamlingen og bad alle om at synge
”Vi samles atter …”.
24 af foreningens medlemmer var fremmødt. 23 var stemmeberettigede.
Før vi startede på selve generalforsamlingen, mindedes vi de medlemmer, som var bortgået i årets løb.
Bl.a. Osvald Svendsen
Pkt. 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Alex Kristensen. Ingen andre blev foreslået.
Alex takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet. Mail udsendt den 3.2.18.
Medlemmer uden mail har modtaget en skriftlig indbydelse samme dag. Hvorefter Alex oplæste
dagsordenen.
Pkt. 2 – Beretning
Ellen startede med at nævne medlemstallene.
Aktive voksne 117 mod 110 i fjor
Passive voksne 24 mod 33 i fjor
Kursusholdet 43 mod 53 i fjor
Børn 0
Samlet er det desværre et lille fald på 2 medlemmer i forhold til sidste år. Og et fald på kursusholdet på hele
10 dansere. Der er heldigvis kommet 12 helt nye medlemmer i år, og 6 tidligere medlemmer er igen blevet
aktive efter en kortere eller længere pause. Så i alt er det 18 nye medlemmer i år. Det er skønt, at
foreningen fortsat kan tiltrække nye dansere hvert år, ellers vil det se skidt ud om nogle år.
Arrangementer i 2017 18. januar - Onsdagsholdet var på besøg hos Sørvad-Vind Folkedanserforening. Det var en rigtig dejlig og
hyggelig aften, som nu er blevet en fast tradition.
23. januar - Møde med instruktører og spillemænd.
Det var et kort, men godt og konstruktivt møde med en god dialog, Det går godt på alle hold.
23. januar - Alma, Hans og Meta havde arrangeret fælles øveaften for mandagsholdet samt Borbjerg og
Aulum-Haderup folkedanserforeninger. Det er også blevet en tilbagevendende tradition, som alle 3 hold
glæder sig til hvert år.
24. februar - Generalforsamling, 19 var mødt op til gule ærter og 23 medlemmer til generalforsamlingen
mod henholdsvis 31 og 62 året før. Alex var dirigent og styrede debatten med stor dygtighed.
Bestyrelsen fremlagde ændringer til vedtægterne, som blev drøftet og bearbejdet på generalforsamlingen
og godkendt af alle fremmødte.
25. februar - Spillemandsaften med Hardsyssel Spillemandslaug. Også i år var spillemandsaftenen med en
mini koncert og fællessang i kaffepausen.
25. marts – Forårsopvisning. Alle 4 hold deltog også i år i forårsopvisningen.
Der var 125 om eftermiddagen mod 121 året før. Spisning kl. 18.00 – deltagerantal 92 mod 84 året før.
Folkedanserbal fra kl. 19.30 med deltagelse af 94 dansere mod 88 året før.
Det blev som sædvanlig en rigtig dejlig eftermiddag og aften med højt humør og en rigtig god stemning.
4. april - Startede sommerdansen i alt 11 gange til den 13. juni. Mod 12 gange året før. Foreningens
instruktører samt Vibeke fra tirsdagsholdet og Meta Nors, som er leder i Borbjerg Folkedanserforening
skiftedes som instruktører til musik af foreningens faste og frivillige spillemænd.
22. april - Landsforeningens årsmøde i Konferencehuset i Middelfart. Årsmødet blev igen afholdt på 1 dag.
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13. juni - Midsommerfest. Båltaler i år var borgmester H.C.Østerby, som holdt en tale om ”Rigets tilstand” hvad der sker i Holstebro Kommune. En rigtig god og hyggelig aften med 76 deltagere mod 71 deltagere
året før.
Ialt deltog 488 i årets sommerdanse mod 563 året før. Så i gennemsnit var det godt 5 kvadriller mod godt 6
kvadriller året før.
10. juni – 18. juni - Holstebro Festuge ved Odin Teatret - Det vilde vesten – rødder og skud.
Holstebro Folkedanserforening deltog i forestillingen: Festjylland ved Kai Bredholt.
Alle syntes, at det havde været en rigtig god oplevelse at være en del af Holstebro Festuge. En stor tak skal
lyde til alle deltagerne.
24. august - Folder uddeling. Det blev sidste gang i 2017.TAK til jer, som var med til at dele dem ud.
Uge 36 – Sæsonstart mandag den 4. september. Ingen børnehold.
Igen i år blev sæsonstart annonceret i Holstebro Onsdag’s avisen, og mange nye dansere dukkede op igen
i år. Enkelte stoppede dog igen efter den første måneds gratis dans. Der er 25 deltagere på holdet.
På tirsdags holdet er der 64 deltagere mod 56 året før.
På onsdags holdet er der 34 tilmeldte deraf 2 nye mod 38 sidste år.
På torsdags holdet er der 49 tilmeldte, hvoraf 6, som danser på de andre hold. Der var 53 sidste år.
Holdet nyder godt af Johanne Marie og Bent Larsen's forplejning, som hele holdet sætter stor pris på.
22. september - Kultur på tværs, som foregik ved Holstebro Bibliotek.
3. oktober - opvisning på Parkvænget med efterfølgende spisning. 7 par deltog. Tak til Hans og Jens for god
ledelse og musik.
31. oktober - Kultur på tværs i Kulturhuset i Nygade
4. november - Stiftelsesfesten blev desværre aflyst. Ikke på grund af for få deltagere, men huset var ved et
uheld blevet udlejet til anden side.
22. november – Havde onsdagsholdet besøg af Sørvad-Vind folkedanserne.
13. december - Fælles julefrokost. I år var der 97 glade deltagere mod 82 året før. Med det store antal
deltagere kan det kun indikere, at den fælles julefrokost skal fortsætte.
29. december - Juletræ for børn. Der deltog 18 børn mod 12 børn året før, og der deltog 25 voksne mod 27
året før. Også i år var det en rigtig vellykket eftermiddag.
29. december - Juletræ for voksne. Der deltog 96 mod 107 året før.
Derudover blev følgende holdt i foreningsregi 8 bestyrelsesmøder, 2 møder med husudvalget og møde med Region Midt.
Husudvalg, bestyrelse og ægtefæller sørgede for fælles have hovedrengøring, som derefter fortsatte via en
turnusordning en gang om ugen hele sommeren til og med uge 48.
Husudvalg m.fl. sørger for adventspyntning
Bestyrelse, husudvalg, ægtefæller m.fl. sørger for julepyntning.
Facebook siden står Alma for.
Hjemmesiden bliver flittig opdateret af Alex. Det er rart, når Alex ved, hvad der skal på siden og så sætter
det på.
Som I kan høre, sker der meget i foreningen, og som bestyrelsen, husudvalg og ægtefæller arbejder med i
løbet af et år. Det fortjener alle en stor tak for.
Endnu en god sæson er snart ved at være slut, så derfor vil jeg benytte lejligheden til at bringe en stor tak til
foreningens medlemmer for det frivillige hjælpearbejde i forbindelse med vores legestuer, andre
arrangementer og som køkkenvagter i løbet af sæsonen. Ikke mindst til Erling for koordineringen af
hovedrengøringen i uge 26. Det er helt fantastisk, at så mange møder op til hovedrengøringen, der går som
en leg, når vi er mange til det.
ALLE skal have en stor TAK for det frivillige arbejde, som I gør for foreningen.
Foreningens instruktører, spillemænd og frivillige spillemænd skal også have en meget stor tak for
indsatsen. Det er en fornøjelse, at vi altid kan finde en instruktør og spillemand, når vi har behov. Så tak for
det til allesammen.
En stor tak til Johanne Marie og Bent for at passe kursusholdet på fornem vis. Holdet kan slet ikke undvære
jer og nyder at blive forkælet hver torsdag.
Også en stor tak til Charles, som gerne hjælper til i køkkenet til både forårsopvisning, julefrokost og altid
gerne vil sørge for de gule ærter her i aften.
Tak til husudvalget Erling, Jørgen, Bent og Willi for arbejdet i huset og med husudlejningen i årets løb. Og
tak til jeres ægtefæller, som også giver en hånd med.
Tak til Leif for arbejdet med regnskabet og hjælp til husudvalget i årets løb.
Jeg vil også gerne takke bestyrelse og ægtefæller for et rigtigt godt samarbejde, mange skønne timer og
hyggeligt samvær. Uden alles hjælp kan det ikke lade sig gøre at få tingene til at hænge sammen.
1000 tak til jer alle sammen for hjælpen i årets løb.
Det var beretningen for året 2017. Hermed TAK ALLE SAMMEN for denne sæson.
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Alf
Karsten

Juletræ for børn. Skal børn under 2 år betale?
Ja, børnene betaler for posen.

Beretningen blev godkendt.
Pkt. 3 - Regnskab
Karsten gennemgik regnskabet. Foreningen viste et overskud på kr. 3.836 og huset et overskud på kr.
67.240, hvilket tilsammen giver et overskud på kr. 71.076. Og en egenkapital på kr. 3.683.195.
Claus
Hvad er samlekonto?
Leif
Det er til gode lejere
.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4 - Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 5 - Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Claus
Erling

Kan vi ikke få håndklædepapir igen? Der er altid kø ved håndtørrerne.
Mange personer får hurtigt brugt en stak håndklædepapir.

Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 6 - Valg af formand – Ellen blev genvalgt. Og skal nu kun vælges i lige år. Blev i 2017 genvalgt for 1 år.
Pkt. 7 - Valg af bestyrelse
På valg er Vera Slot – blev genvalgt. Niels Ivan Hedegaard og Jan Graversen blev også genvalgt.
Pkt. 8 - Valg af revisor
Hans Lunde Pedersen blev genvalgt. Hans var ikke til stede. Men bestyrelsen havde fået hans underskrift.
Pkt. 9 - Valg af revisor suppleant
Jørgen Jensen blev foreslået. Og blev valgt. Jørgen var ikke til stede, men også her havde bestyrelsen fået
hans underskrift.
Pkt. 10 - Evt.
Punktet, hvor alt kan diskuteres, men intet kan bestemmes.
Alex

Stor tak på generalforsamlingens vegne til alle, der yder en indsats. Medlemmer, ledere,
spillemænd, bestyrelsen og husudvalget for det flotte hus.
Alf
Med det fine resultat skal vi vel have en øl?
Karsten
Ja, vi byder på øl eller sodavand.
Generalforsamlingen blev suspenderet for en kort drikkepause.
Bent
Har vi hørt fra Odin Teatret siden festugen?
Ellen
Ja, det har vi. Men indbydelsen blev ikke sendt rundt. Vi fik tillige en invitation til 2020.
Jørgen N
Jeg synes, at danserne kommer sent ind i salen for at danse. Vi kan nå at spille en dans 2
gange, før danserne er klar.
Ellen
Det er fordi, der også skal hygges og snakkes.
Jan
Spillemændene snakker i pausen.
Lisbeth
Var det en ide at starte kl. 19.30?
Ellen
Vi i bestyrelsen er ikke færdige med at snakke om det. Vi skal have spurgt ledere og
spillemænd, inden vi bestemmer noget.
Alex
Tak for i aften. Det var en god og hyggelig generalforsamling.
Ellen
Stor tak til Alex som dirigent og Vera som referent. Og alle - tak for god ro og orden.

Slut kl. 20.30.
Ref. VSS, den 1.3.2018
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