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Referat nr. 339 – ordinær generalforsamling/sæsonafslutning 
den 12. august 2020, kl. 18.00. 
 

  
Sted:  Pia Bech, Vilhelmsro 412, 3480 Fredensborg.  

 Grundet corona-krisen var foreningen afskåret fra at holde opvisning/afslutning som 

vanligt, hvorfor bestyrelsen benyttede generalforsamlingen til at takke instruktør, mu-

sik samt næstformand for deres indsats og byde medlemmerne på smørrebrød med 

drikkevarer. 

  
Tilstede: Pia Bech, John Jensen, Walther Sørensen, Joan Træsborg Jakobsen, Birgit Tønnesen, 

samt Finn Larsen. 

 Generalforsamlingen havde 28 deltagere, heraf 10 passive medlemmer. 

  
Referat:  Joan Træsborg Jakobsen. 

 
Dagsorden i henhold til lovens § 4, stk. 5: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning, herunder kort referat fra FD Region Hovedstadens medlemsmøde 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

8. Valg af stående udvalg 

9. Valg af fanebærer 

10. Eventuelt 

 

 

Ad. 1 Valg af dirigent. 

 Preben Pedersen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt, samt at den - grundet corona-krisen - var blevet udskudt til august 

måned. 

 Inden den egentlige generalforsamling begyndte, takkede Pia Bech musikken: Martin, 

Keld, Ole og Hanne for sæsonen. 

 Endvidere tak til foreningens mangeårige instruktør Helle Madsen, som har besluttet 

at stoppe. 

 Endelig tak til foreningens fratrådte næstformand Leif Madsen.  

Der var blomster og gaver. 

 

Ad. 2 Aflæggelse af beretning, herunder kort referat fra FD. 

 Pia Bech byder velkommen og beklager, at vi kom lidt brat fra hinanden i foråret. 

Foreningens aktiviteter ridses op: 60-års jubilæet fyldte meget. Det var et fint arran-

gement, som har fået meget ros. Som et forsøg på at hverve nye medlemmer, har der 

været afholdt 5 gratis familie-dansearrangementer, som umiddelbart ikke har båret 

frugt. Dog var der de sidste to gange pæn deltagelse. Medio november 2019 udtræder 

Leif Madsen af bestyrelsen, og primo november 2019 opsiger instruktør Helle Madsen 
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samarbejdet med foreningen med virkning fra sæsonens slutning. Tak til musik, in-

struktør samt næstformand. 

 Tillykke til fødselarer og jubilarer. 

 Det er nu muligt at anvende Mobile Pay ved betaling af kontingent etc. 

 Foreningens nye instruktør Vill Plesner-Petersen blev budt velkommen. 

 Venskabsbytræf 2021 blev omtalt, om end corona-krisen kan ændre på planerne.  

 Fremover skal vi vænne os til at være sammen på en ny måde. Folkedans Danmark 

har udsendt retningslinjer for dette. Aktuelt afventer vi tilladelse til at benytte Usserød 

Skole til vores ugentlige træning. 

 Pia Bech takker for alle frivilliges indsats i sæsonen. Tak til bestyrelsen. 

 Region Hovedstaden: Intet nyt herfra. 

 

Ad. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

 John Jensen forelægger foreningens reviderede regnskab, som udviser et underskud på 

kr. 5.774,72, som primært knytter sig til foreningens jubilæum. På forespørgsel rede-

gør John Jensen for mødekontoens sammensætning. 

 Regnskabet blev godkendt 

 

Ad. 4 Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 

 John Jensen gennemgår budgettet. 

 Kommentarer: Man finder budgettet noget optimistisk. John Jensen anfører, det er et 

redskab, og at vi går en usikker tid i møde, men at det er vores bedste bud for nuvæ-

rende. 

 Der spørges til, om man får sit kontingent retur, hvis der ingen dans bliver. Svaret er, 

at der ikke bliver opkrævet kontingent, før vi kan begynde at danse, ligesom der heller 

ikke er udgifter til musik og instruktør, før træningen begynder. 

 Budgettet blev vedtaget. 

 Der er uændret kontingent for den kommende sæson. 

 

Ad. 5 Indkomne forslag. 

 Bestyrelsen har foreslået vedtægtsændring af § 6, stk. 2 og stk. 8. (Forslag udsendt til 

medlemmerne sammen med indkaldelsen). 

 Efter en længere drøftelse blev bestyrelsens forslag vedtaget. 

 

Ad. 6 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 På valg er:  Formand Pia Bech, som modtog genvalg 

  Bestyrelsesmedlem Walther Sørensen, som modtog genvalg 

  Suppleant Birgit Tønnesen, som modtog genvalg. 

 

 Herefter ser bestyrelsen således ud:  

Formand Pia Bech, bestyrelsesmedlemmer kasserer John Jensen, Walther Sørensen, 

Joan Træsborg Jakobsen, Finn Larsen samt suppleant Birgit Tønnesen. 
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Ad. 7 Valg af revisorer og revisorsuppleant. 

 Vi spørger Anne-Marie Svendsen (som var fraværende). 

 Vi spørger Per Petersen (på ferie). 

 

Ad. 8 Valg af stående udvalg. 

 Festudvalg: Birgitte Nielsen og Anne Vauvert (modtog genvalg) 

 Dragtudvalg: Birgitte Nielsen (modtog genvalg) 

Foreningsaftenudvalg: Finn Larsen (modtog genvalg). 

 

Ad. 9 Valg af fanebærer. 

 John Jensen (genvalg). 

 

Ad. 10 Eventuelt. 

 Foreningens nye instruktør Vill Plesner-Petersen var til stede på generalforsamlingen, 

og han benyttede lejligheden til at fortælle lidt om sig selv samt om sine planer for den 

kommende træning. Han omtalte de udfordringer, som corona-krisen har skabt f.eks. i 

forhold til værnemidler, afstand m.m., og han henviste til retningslinjer udsendt af FD. 

Men vi skal nok løse det. Foreningen ønsker Vill velkommen. 

 

 Birgitte Nielsen: Vi savner fællesskabet. Måske kunne vi foretage os noget sammen? 

Alle er velkomne til at komme med forslag/initiativer. 

 

 Leif Madsen: Søndag den 16.8.2020 holder Regionen møde med formænd og instruk-

tører. Vil Hørsholm Folkedanserforening være repræsenteret? Svar: Det finder vi ud af 

i aften. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Pia Bech takkede for fremmødet og håber på et snarligt 

gensyn, når det er afklaret, hvor og hvornår vi atter kan danse. 

 

 

______________________________  ________________________________ 

         Preben Pedersen, dirigent      Joan Træsborg Jakobsen, referent  

   

 

 

 

 

 

  

 


