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Hjemmeside: www.sonderborg-contradance.dk 

 

Referat fra Generalforsamling i  
Sønderborg Contradance, afholdt på 
Købmandsgården den 26. januar 2016 

 

Formand Helga Prehn bød Forsamlingen velkommen og vi startede med spisning. 

Foreningen var vært ved landgangsbrød og en genstand. 

 
Dagsorden / Referat: 

1. Valg af dirigent: Jane Steg. – Indkaldelse er sket med 14. dages varsel – korrekt. 
 

2. Valg af referent: Henning Burchard 
 

3. Bestyrelsens beretning. – Vedhæftet – ligger på hjemmesiden. 
Debat: 
Vore baller må gerne være åbne – des flere der deltager jo sjovere. 
Opvisningshold – sjovt at deltage, - god måde at synliggøre foreningen på. 
Kulturnat – starte tidligere på aften – Forsamlingen opfordres til at deltage og få en 
god oplevelse. 
Gråsten Slotspark. Igen et vellykket arrangement. Der blev dog ikke hvervet 
medlemmer af denne vej. – Opfordring til at planlægge lignende arrangementer 
fremover. – Augustenborg Slot og Mommark Havn blev foreslået. - Flere forslag 
modtages gerne. – En naturoplevelse med Kaj Abildgaard blev også foreslået.  
Hjemmesiden. Mangler info til betaling af kontingent. – Navneliste ønskes. 
Facebook. - Tove er stoppet – ny tovholder søges. 
Beretning blev godkendt. 

 
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent. 

Regnskab blev gennemgået og godkendt. - Tilskud fra Sdbg. Kommune på 4.600 er 
indgået på kontoen her i 2016. - Medlemstal dalende, derfor underskud. 
Foreningen består af 38 betalende aktive medlemmer, 1 passiv medlem, 2 Callere  
og  5 bestyrelsesmedlemmer. - Kontingent uændret 450 kr. 
 

5. Valg til bestyrelsen 
a. Valg af formand. - Helga modtog ikke genvalg. Der var ikke andre kandidater. 

Bestyrelse, uden formand afholder møde 05. februar for at planlægge en 
Ekstraordinær generalforsamling. - Der kræves vedtægtsændringer, så 
Foreningen evt. kan forsætte med en kollektiv bestyrelse uden Formand.  

b. Valg til bestyrelse. - Jane modtog genvalg – og blev valgt. 
c. Valg af suppleant. - Karin modtog genvalg – og blev valgt.   
d. Valg af revisor. - Margit Schlosser modtog genvalg – og blev valgt.  
e. Valg af revisorsuppleant. - Kaj Abildgaard modtog genvalg – og blev valgt. 
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6. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen indkomne forslag fra medlemmer. 
 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring: 
§3 Medlemsforhold, linje 3 : Foreningen skal være medlem af DGI . . .ændres til : 
Foreningen kan være medlem af DGI . . . 
§5 Generalforsamling, linje 2: … og indvarsles skriftligt ved brev til 
medlemmerne . . . ændres til: . . . og indvarsles til medlemmerne . . . 
(begrundet med, at post oftest sendes pr. mail) 
Pkt 2: fastlæggelse af kontingent sættes som et særskilt punkt 5, hvorefter de 
øvrige punkter skifter numre. 
Pkt. 3: Afstemningsregler: linje 2: ved personvalg – relativt flertal ændres til ved 
personvalg – almindeligt flertal 
Fremlagte Forslag blev debatteret og tilrettet af generalforsamlingen. – Ændrede 
vedtægter fremlægges ved den Ekstraordinære Generalforsamling. 

 

7. Beretning og orientering fra nedsatte udvalg 
Karin aflagde beretning fra Sommerfestivalen i Højer.  Bilag Vedhæftet. 
 

8. Eventuelt. Helga takker bestyrelsen for godt samarbejde og Forsamlingens 
opbakning, under hendes tid som Formand. 

   
Henning Burchard   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


