
Referat af Generalforsamling i Roskilde Line Dance 
Søndag d. 9. oktober kl. 11.00 – 16.00 

 
 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent: 
    Bestyrelsen foreslår Merete som dirigent. 
    Bestyrelsen foreslår Tina som referent. 
- Merete er valgt som dirigent. 
- Tina er valgt som referent.  
 
 
2. Valg af stemmetællere (2 stk.) 
- Pernille og Jesper er valgt. 
 
 
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse. 
- Merete fremlagde årets beretning, som blev godkendt. Se vedhæftede bilag 1. 
 
 
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. 
- Marianne gennemgik regnskabet mundtligt, dette blev godkendt. 
 
 
5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår. 
- Budget fremlagt mundtligt af Marianne, dette blev godkendt. 
Spørgsmål om vores forening også bliver pålagt moms? 
Det ved vi ikke endnu, Vi får besked fra DGI hvis dette også gælder vores Line Dance klub. 
 
 
6. Indkomne forslag: 

Annette Reinholt har sendt følgende forslag: 
Kunne vi drøfte jule- og fødselsdagsindsamlingerne til vores skønne undervisere. Kan vi ”ryste posen” så 
gaverne bliver indsamlet i ét stort fællesskab – ikke som nu fra utallige hold; begyndere-, begynder+, let 
øvet, øvet, formiddags- og aftenhold. 

- De fleste var enige i, at det kunne gøres fælles, og der var flere forslag oppe og vende om hvordan.  
Indsamling via mail liste, Mobilepay boks, pengekasse, sparegris m.m. 
Det er hermed givet videre til det nye festudvalg, som vil tage det op på det første møde d. 26/10-22. 
          
     
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
     Næstformand Tina Kruse-Christiansen er på valg og ønsker genvalg. 
     Kasserer Marianne Brennecke er på valg og ønsker genvalg. 
- Ingen kampvalg, begge er valgt igen og bliver siddende på deres poster. 
          
      
8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
     Der skal vælges 1 suppleant for en etårig periode. 
     Randi Jensen stiller op.  
- Randi er valgt ind som suppleant. 
 



 
9. Valg af 1 revisor for en etårig periode: 
     Nuværende Susanne K. Andersen, der indstilles til genvalg. 
- Susanne er genvalgt som revisor. 
 
 
10. Festudvalg. 
      Da vores nuværende festudvalg er skrumpet ind, har vi brug for flere hjælpende hænder.  
      Hvis du er interesseret så kom til møde om festudvalg d. 26/10 på Moesgården fra kl. 17:30 til ca. kl. 20.  
      (Husk endelig dansesko, da Merete kommer og hun nemt kan lokkes til at give et par danse)  
- Der er pt tilmeldt 15 personer til festudvalget, håber at se så mange som muligt til det første møde. 
       
 
11. Eventuelt. 
- Det blev foreslået at vi skal have navneskilte på, så vi kan huske, hvad vi hedder. Dette er naturligvis 
frivilligt. Det vil blive undersøgt med forskellige navneskilte og priser. 
 
- Der blev foreslået en Ris og Ros kasse, eller en forslagskasse, hvor man anonymt kan lægge sedler i. 
Flere på mødet mente ikke, at det burde være anonymt, vi er voksne mennesker der burde kunne tale 
sammen om tingene. 
 
Alle dansere deltager frivilligt, dette gælder også instruktører og bestyrelsesmedlemmer.  
Det skulle gerne være for glædens og motionens skyld, at vi kommer og har en fest med at danse. 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen har efter mødet drøftet forslaget med Ris og Ros kasse og har følgende svar på dette: 
 
Hvis bestyrelsen eller vores instruktører skal tage en eventuel klage alvorligt, og svare konstruktivt på den, 
så bliver vi nødt til at vide hvem den er fra, så man kan tage en dialog om et eventuelt problem. 
Vi er her frivilligt og vil gerne gøre vores til, at alle kommer til dans og er glade.  
 
Uanset om det er ris, ros eller forslag til noget i klubben, så kom endelig og sig det til os, send en mail eller 
ring til os. Vi er på holdene, og på vores hjemmeside med billede, mailadresse og telefonnr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAG 1 
 

Formandens beretning 2022 

Vi kom rigtig godt fra start, idet vi i modsætning til sidste års sæson, ingen retningslinjer 

havde at tá hensyn til. Dette gjorde, at vi havde en markant stigning i medlemstal fra 85 til 

115.  

Vi er meget taknemmelige for alle Jer, der har holdt ved og har bakket op om klubben. Og 

da vi havde fået bevilliget hjælpepuljer, var det derfor muligt, at takke alle nuværende 

medlemmer med en kontingentnedsættelse på kr. 400,- pr. person.  

Desværre blev det ikke en fuldstændig corona fri sæson. Vi nåede dog resten af 2021 uden 

nogen former for retningslinjer. Men i takt med at smitten begyndte at stige igen, valgte vi i 

samråd med vores begynder dansere, at splitte vores begynder hold op i 2 éns hold med 

virkning fra uge 1. Dette gjorde vi, idet vi havde det luksus problem, at vores begynder hold 

var på hele 39 dansere foruden Alis, Anne og Merete. Og for at passe på hinanden, var der 

opbakning til, at vi delte holdet i 2. 

2022 startede med en mindre nedlukning, hvilket gik ud over vores mandags- og tirsdags 

hold i uge 1. Derudover havde vi årets første aflysning, nemlig vores søndagsdans d. 16.1. 

Og så traf vi det hårde valg, at vi ligeledes aflyste vores årlige tilbagevendende begivenhed, 

nemlig vores Valentins dans. Men så håber vi sørme også, at tredje gang bliver lykkens 

gang, og vi altså afholder Valentins dans og vores 5 års fødselsdagsdans i 2023. 

Når nu vi desværre havde aflyst hele 2 arrangementer, fik instruktørerne den idé, at 

tilgodese vores begynder dansere, med et arrangement hvor vi udelukkende dansede 

begynder og begynder+ danse til original musikken. En kæmpe succes, som vi gentager i 

den kommende sæson. 

Og de sidste 5 gange lagde vi begynder holdet sammen igen, til glæde for alle. 

Vi fik da også lige afholdt en ekstraordinær generalforsamling, idet vores sidste kasserer 

Vibeke, af personlige og arbejdsmæssige årsager, meget gerne ville stoppe. Danser 

Marianne var så sød at træde til, og selvom hun er på valg i dag, ønsker hun heldigvis 

genvalg. 

I år blev sørme også året hvor vi igen ku’ holde vores eftertragtede sommerdans på 

Roskilde havn. Det var så skønt at afholde det igen, danse sammen med både alle Jer og 

mange dansere fra andre klubber. 

Vi havde også Anne til at gå føl sammen med Alis, men pga. sygdom i Annes nærmeste 

familie, har hun valgt at trække sig som instruktør. Vi leder derfor ihærdigt efter en ny 

instruktør, der på sigt kan overtage Alis hold. Heldigvis har vi fået en ny og dygtig 

hjælpeinstruktør - Anette – hvilket vi er meget taknemmelige for. 

Med håbet om, at vi nu går en sæson i møde helt uden nogen former for nedlukninger, 

retningslinjer og aflysninger, ser vi frem til vores 5. sæson. 


