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Referat fra Generalforsamling i  
Sønderborg Contradance Forening, afholdt på 

Købmandsgården den 31. januar 2017 
 

             Orla bød Forsamlingen velkommen. - Der var mødt 39 personer. – Vi startede                       

             med en sang. - Herefter var foreningen vært ved Landgangsbrød og en genstand. 
 

  

Dagsorden 
 

 

Referat  

 Velkomst og sang 
 

Efter spisning bød Jane velkommen til General-
forsamling. - - Vore sangstemmer blev rørt igen. 

1.  Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslår Kaj M. 
 

Kaj M. blev valgt.  
Skriftlig indkaldelse er udsendt 14 dage før 
afholdelse. – Korrekt varsling.  
Dagsordenen blev tilrettet i henhold til vore 
vedtægter, som følger: 

2.  Valg af referent 
 

Bestyrelsen foreslår Henning. 

 
Henning blev valgt 

3.  Valg af stemmetællere Peter Nissen og Kurt Prehn blev valgt 
 

4.  Bestyrelsens beretning  
ved Glendi  

 
 

 

Beretning er arkiveret på hjemmesiden sammen 
med dette referat. 
Debat: 
Kajs skepsis overfor en kollektiv bestyrelse i 
starten, var ubegrundet. Udtrykker nu kun ros. 
 

Foreningens kontaktperson til bank, offentlig 
myndighed m. m. er Orla, se hjemmesiden. 
 

Generalforsamlingen godkendte at vi planlægger 
vore baller efter hvornår Sønderborg 
Contradanceband kan spille. 
 

Der fremkom ønsker / forslag til danseaftener 
som bestyrelsen vil, i samråd med vore callere 
tage op ved kommende møder.  

5.   
a. Forelæggelse og godkendelse 

af det reviderede regnskab 
 

      Bilag: regnskab se hjemmesiden 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b. Budget 

 

Iflg. Orla vil det fremlagte regnskab vise et 
negativt resultat på grund af nedenstående: 
   

Tilskud på 4.600 kr. fra Sdbg. Kommune, indgået 
og bogført i 2016, vedrører Højer-festivalen 2015. 
 

Manglende betaling af kørsel til Callere. – Orla 
har ikke modtaget deres opgørelse. 
 

Debat: 
Lukkede baller vil give underskud. Den eneste 
indtægtskilde er det vi drikker. 
 

Iflg. Karin Isaksen kan man søge ”Arrangement-
puljen” ved TSCDD om tilskud til åbne baller 
  

Regnskabet blev godkendt 
 
 

Budgettet blev godkendt 

6.  Fastsættelse af kontingent Uændret: Aktive 450 kr. – passive 100 kr. 
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7.  Behandling af indkomne forslag 
 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: 
 

Paragraf 6 foreslås ændret til 2 afsnit: 
 

Aktive medlemmer:  Uændret. 
 

Passive medlemmer: 
Passive medlemmer kan deltage i 
generalforsamling, lukkede arrangementer 
kun for medlemmer og åbne arrangementer 
og workshops, hvor passive medlemmer 
betaler entre på lige fod med 
udefrakommende deltagere 

 
 
 
Tilrettet:  
Passive medlemmer kan deltage i Generalfor-
samling og lukkede arrangementer for 
medlemmer 
  

I åbne arrangementer kan passive medlemmer 
deltage på samme vilkår som vore gæster. 
 

Og vedtaget 
 

8.  Beretning og orientering fra nedsatte 
udvalg ved Karin D. 
 

• Sommerfestival  
 

Beretning er arkiveret på hjemmesiden sammen 
med dette referat. 
Debat: 
Helga spørger om der er noget Styregruppen kan 
gøre af tiltag for få flere af vor egne til at deltage i 
Sommerfestivalen.  
At den ligger i sommerferien vil få nogle til at 
prioritere til anden side. – at man mangler 
dansepartner – at man ikke forstår engelsk. 
 

Kaj konkluderer at folk prioriterer forskelligt.  
  

9.  Valg til bestyrelsen: 
 

1. Bestyrelsesmedlemmer: 
På valg er: 
Orla, modtager genvalg. 
Henning, modtager genvalg. 
Glendi, modtager genvalg. 
 

2. Bestyrelsessuppleant: 
På valg er: 
Karin, modtager ikke genvalg. 
Bente, modtager genvalg  
 

3. Regnskabskontrollant: 
På valg er: 
Margit Schlosser, modtager 
genvalg. 
 

4. Regnskabskontrollant 
suppleant: 
På valg er: 
Kaj Abildgaard, modtager genvalg. 

 
 
 

Genvalg 
Genvalg 
Genvalg 

 
 

Henriette Roberts blev valgt 
Genvalg 
 
 

 
Genvalg 
 
 
 
 
 
Genvalg 

 
10.  Eventuelt  

 
Orla overrakte Karin en buket som tak for arbejdet 
i bestyrelsen 
 

 Afslutning og sang 
 

Kaj nedlagde hvervet som dirigent og gav ordet til 
Jane for en afsluttende bemærkning. - Jane bød 
Henriette velkommen til bestyrelsesarbejdet og 
takkede forsamlingen for det store fremmøde.   
Vi sluttede med en sang.   

 

      Henning Burchard 


