
Biersted Folkedanserforenings 
Generalforsamling 

Torsdag den 11.oktober 2018 på Biersted Aktivitetscenter 
_______________________________________________________________________________________ 
 
25 deltagere - 23 stemmeberettige. 
 
1.  Valg af stemmetællere: 
Valgt blev Hanna Eriksen, Kurt Ottesen, Lydia Jensen efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
2 . Valg af dirigent: 
Valgt blev Bjerno Gregersen efter indstilling fra bestyrelsen. 
 
3.  Bestyrelsens beretning: 
Formanden Ingerlise Frederiksen fremlagde bestyrelsen beretning. Se bilag I 
 
4.  Fremlæggelse af regnskab: 
Kasserer Lone Andersen fremlagde regnskabet. Se bilag II. 
 
6.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
På valg var Lone Andersen og Niels Jørn Christensen. Begge to blev genvalgt. 
 
7.  Valg af 2 suppleanter: 
På valg var Bjerno Gregersen og  Oskar Wrønding.   
Bjerno Gregersen blev genvalgt, som første suppleant. Som anden suppleant blev Oskar Wrønding 
genvalgt. 
 
8.  Valg af 2 revisorer: 
På valg var Finn Vestergaard og Eskild Eskildsen. Begge blev genvalgt.  
Lis Hansen var på valg som revisorsuppleant, og blev genvalgt. 
 
9.  Valg af fanebærer, fanevagt og suppleanter: 
På valg var Bjerno Gregersen som fanebærer og Henning Andersen som fanevagt. 
Finn Vestergaard og Jørn Lind som suppleanter. Alle fire blev genvalgt. 
 
10.  Eventuelt: 
 
Jørn Lind ønskede de svære danse inden kaffepause, da han mener vi har mest energi der.  
Han ønskede også mere ro under dansen. 
Det vil Lene efterkomme. 
 
Ove og Hanna foreslog nogle kortere danse til opvisningsholdet. 
Bred enighed i det. 
Lene har lavet nyt program til opvisningsholdet, og nogle danse vil blive skiftet ud. 
 
Karsten foreslog vi kontaktede nogle 9. klasser og inviterede dem og deres forældre til en aften 
med fælles-dans. 



Ingerlise ønskede nogle flere deltog i legestuer og andre arrangementer, som andre foreninger 
afholdte. 
 
Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 
Ingerlise takkede Bjerno Gregersen for hans indsats som dirigent. 
Også en tak til stemmetællere og bestyrelsen. 
Tak til alle fordi de deltog i generalforsamlingen. 
 
Ingerlise Frederiksen           Lone Andersen 
Formand Kasserer 
  

Niels Jørn Christensen Doris Andersen 
Næstformand     Sekretær 
  

Jørn Lind Bjerno Gregersen 
Bestyrelsesmedlem Dirigent 
 



BILAG I 

Bestyrelsens beretning: 
Vi er 23 aktive medlemmer, 5 æresmedlemmer og 3 passivt medlemmer 

Der er 4 aktive medlemmer som er stoppet. Heldigvis er de 2 gået over som passiv. 

Vi har fået 2 nye medlemmer, som vil prøve at danse i Biersted. 

Arrangementer 
Vi har i sæsonen afholdt flere arrangementer og takker for tilslutningen.  

Til vores grillfest i år var der igen besøg fra Saltum- dejligt. Vi havde en god dag og dansen gik godt 
selvom vi ikke var så mange i år. 

Stor tak til Kurt og Niels Jørn, som sørgede for at kødet var meget vel tilberedt, medens vi andre 
sørgede for hyggelig pyntning af huset i  Ryå, samt tilbehør til kødet. 

Maren havde sponseret æbler, så desserten var æblekage. 

Vi har også afholdt flæskeaften, juleafslutning og sæsonafslutning med god tilslutning og godt 
humør. 

Vi har haft besøg af Folkedanserne fra Saltum og vi har været på genbesøg.  Det var 2 meget 
hyggelige aftener med masser af danseglæde og hyggeligt samvær. 

Forårsfest 
Forårsfesten  i Saltum var igen i år en stor  succes, hvor Lene og Carsten stod for sammensætning 
af danseprogram  og Nielsenbanden leverede musikken – fantastisk aften hvor danseglæden var 
stor hele aftenen. 

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at deltage når andre klubber inviterer til 
arrangementer. De er flittig til at deltage når vi inviterer – bla. til forårsfesten. 

Forårsfest 2019 – 8. marts 

 

 

 



Opvisningsholdet 

Opvisningsholdet har været ude og give opvisning på følgende steder: 

Gistrup Plejehjem, Gjøl havn og Egnssamlingen. Derudover har vi måttet sige nej tak til 2 
arrangementer, Vildmose festivallen og fest for flygtninge i Jammerbugt 

TAK 

Endnu engang STORT TAK  til Elfrida og Svend Aage for deres bidrag til foreningen . 

Samtidig vil jeg også sige en stor tak til Niels Jørns  - datter og svigersøn, som skænkede 
drikkevare til vores sæsonstart – vil du være sød at overbringe denne tak. 

Tusind tak til lederne Lene og Carsten, for deres måde at lede dansen på både i det daglige og ikke 
mindst på opvisningsholdet. Jeres engagement i klubben er helt unikt.  

Der er også en stor tak til Arthur som ikke bare spiller til vores danseaftner, men bestyrer vores 
hjemmeside og facebook.  

Tak for lån af Aktivitetscentret som vi har benyttet i flere omgange. 

Vi har desværre måttet sige farvel til 2 personer som har betydet meget for Biersted Folkedansere. 

Det er Kresten Fuglsang, som har været en aktiv danser indtil sygdom satte en stopper for livet, og 
som altid har ydet en indsats for klubben sammen med Maren. 

Ydermere er musiker Søren gået bort. Søren var Arthurs tro følgesvend. 

Ære være deres minder 
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