
Referat fra Generalforsamling i Roskilde Line Dance 
Onsdag d. 23. september 2020 kl. 18.00 – 19.00 

 
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Mette Thomas blev valgt som dirigent. 
Laila Gravesen blev valgt som referent. 

 
2. Valg af stemmetællere 

Randi og Allan blev valgt som stemmetæller. 
 

3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 
Formand Mette Thomas fremlagde årets beretning.  
Beretningen er vedlagt som bilag og blev godkendt. 

 
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 

Formand Mette Thomas fremlagde mundtligt regnskab.  
 
Der blev spurgt ind til betaling til DGI – bestyrelsen kunne desværre ikke svar da kassereren ikke 
var til stede. 
Der blev spurgt ind til hvorfor der ”kun” var givet kr. 7000,- i tilskud fra Roskilde Kommune, 
forklaringen er, at det er afhængige af antal medlemmer samt at forrige tilskud dækkede en 
længere periode.  
Der blev gjort opmærksom på at regnskabet ikke var udsendt sammen med dagsorden, som det 
skal iflg. vedtægterne. Formanden beklagede det. 
Der blev fremsat et ønsker om at gøre det tydeligere hvad fx småanskaffelser dækker over.  
Efter en pause hvor der var mulighed for at se regnskabet blev det godkendt.  

 
5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår 

Der blev fremsat et ønsker om at gøre det tydeligere hvad fx småanskaffelser dækker over.  
 

6. Indkomne forslag (ændringsforslag er markeret med gult) 
Ændring af §7 
Fra: 
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på en generalforsamling 

for 2 år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år og kasserer, næstformand og 1 

bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem går af før tid, træder 1. suppleanten ind. 

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen 

er beslutningsdygtig når 3 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede. Ved 

økonomiske beslutninger SKAL kassereren være til stede. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne, der i samarbejde med bestyrelsen 

varetager f.eks. arrangementer, opvisninger m.m. 

 



Til: 
Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på mindst 3 og maks. 5 medlemmer, der vælges på en 

generalforsamling for 2 år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Kasserer, og resten 

af den siddende bestyrelse vælges i lige år. Desuden vælges 1 suppleant for 1 år. 

Såfremt et bestyrelsesmedlem går af før tid, træder suppleanten ind. 

Bestyrelsesmøder afholdes når et bestyrelsesmedlem ønsker det. 

Ved en bestyrelse på 3 medlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig når 2 medlemmer er til 

stede. 

Ved en bestyrelse på 4-5 medlemmer, er bestyrelsen beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til 

stede. 

Ved stemmelighed bortfalder forslaget. 

Ved økonomiske beslutninger SKAL kassereren være til stede. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt medlemmerne, der i samarbejde med bestyrelsen 

varetager f.eks. arrangementer, opvisninger m.m. 

Vedtægtsændringen af §7 blev godkendt.  

 
Ændring af §9 
Fra: 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 
september måned. Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden, regnskab og budget 
via mail, med mindst 3 ugers varsel til alle registrerede medlemmer. Indkomne forslag skal være 
formanden i hænde, senest 2 uger før generalforsamlingen. 
Indkomne forslag skal fremsendes via mail til alle registrerede medlemmer senest 7 dage før 
generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. 
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
9. Valg af 1 revisor 
10. Eventuelt 
Valg og afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtaget 
beslutninger vedr. vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (Se §12 og §13). Ved 
stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt et medlem ønsker det, skal 
afstemning foregå skriftligt. Alle fremmødte restancefri medlemmer har stemmeret. Der kan ikke 
stemmes pr. fuldmagt. 

 
TIL: 
Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 
Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden, regnskab og budget via mail, med 



mindst 3 ugers varsel til alle registrerede medlemmer. Indkomne forslag skal være formanden i 
hænde, senest 2 uger før 
generalforsamlingen. Indkomne forslag skal fremsendes via mail til alle registrerede medlemmer 
senest 7 dage før generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som 
minimum indeholde: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 
4. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget for kommende regnskabsår 
6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
9. Valg af 1 revisor 
10. Eventuelt 
Valg og afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Dog undtaget 
beslutninger vedr. vedtægtsændringer og opløsning af foreningen (Se §12 og §13). Ved 
stemmelighed bortfalder forslaget. Såfremt et medlem ønsker det, skal 
afstemning foregå skriftligt. Alle fremmødte restancefri medlemmer har stemmeret. Der kan ikke 
stemmes pr. fuldmagt. 
Vedtægtsændringen af §9 blev godkendt.  

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:  
Merete Østberg blev genvalgt 
Laila Gravesen blev genvalgt 
Gunna Mineka blev valgt 
Tina Kruse-Christiansen blev valgt 
Bestyrelsen vil snares muligt konstituere sig.  

 
8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

Der blev desværre ikke valgt nogen. 
 

9. Valg af 1 revisor 
Mette Thomas Revision blev genvalgt  
 

10.  Eventuelt  
Der blev drøftet hvad vi kan gøre i forhold til åben torsdag. Pt. er udgiften større end indtægten. 
Der er ca. et underskud på kr. 300 pr aften. Bestyrelsen vil overveje hvad der er af muligheder. 
 
 
 
 
 
 
 



BILAG 1 

 

Formandens beretning 2020 

 

Sæsonstart blev nøjagtig lige så succesfuld som vores første år, antallet af medlemmer er 120 svinger med 5-10 

stykker i både af- og tilgang.  

Vi fik afholdt 3 fredagsdanse, som for denne sæson måtte erstatte vores ellers populære søndagsdans, da lokalet 

vi normalt danser i om søndagen var optaget, og i februar fik vi afholdt vores meget populære Valentin dans. Alle 

arrangementer er godt besøgte og takket være vores helt fantastiske instruktørhold og frivillige, bliver det 

vellykket hver gang. 

Det er aldrig problemfrit at drive en forening, vi har da også haft vores udfordringer i året. Bl.a udskiftning af 

instruktører, Sally valgte at stoppe som instruktør i klubben, det var et stort tab , hun var medvirkende årsag til 

klubbens succes, vi har forsøgt os med et par instruktører udefra, men i år har vi valgt at få ro på instruktørteamet 

og holdet er nu overtaget af Merete, som er en lige så stor årsag til klubbens succes, et enkelt bestyrelsesmedlem 

valgte at stoppe og ikke mindst Corona, som endte med at sætte en stopper for sæsonen allerede i starten af 

marts, og sætte en stopper for Sommerdans på havnen, der for første gang i mange år måtte aflyses helt, vi var 

både oppe imod forsamlingsforbud og senere hen et opholdsforbud, vi håber at sommeren til næste år bliver god 

og Coronafri, jeg ved at Roskilde kommune og Vikingeskibsmuseet som vi lejer pladsen af, håber ligeså meget som 

os på at få liv på havnen igen. 

Den nye sæson er gået i gang, og vi mærker desværre et stor fald i medlemmer, og ved en rundspørge viser det sig 

udelukkende at være på grund af Corona.  

Til sidst vil jeg sige tak for min tid her som formand, jeg træder af ved denne generalforsamling, ganske vist i utide, 

men al for meget arbejde og et privatliv der skal hænge sammen, gør at jeg desværre må træde fra i utide. Jeg 

håber at en  masse af jer vil løfte fingeren i vejret, når vi om lidt skal finde nye medlemmer til bestyrelsen, 

arbejdet er utrolig vigtigt, det er her man kan få en finger på pulsen, være med til at skabe klubben og sætte 

holdene. 

 
 
 
 

 
 


