
Generalforsamling d. 08.10.2009. 
 

 
Inden generalforsamlingen gik i gang, startede forsamlingen med at synge 

Foreningens Slagsang, som er skrevet af Elfrieda Kristensen 

 

Formanden Ove Eriksen, bød velkommen til Foreningens 29. 

Generalforsamling.(Der var 47 fremmødte medlemmer ud af 55) 

 

1. Stemmetællere: Bestyrelsen foreslog: Mogens Kold Hansen, Svend Aage Kristensen, 

Villy Frederiksen & Peter Vestergaard. Alle var villige til jobbet. 

 

2. Dirigent: Bjerno Gregersen  (som blev valgt til dirigent) erklærede generalforsamlingen for 

lovligt indvarslet iht. vedtægterne. 

 

3. Formandens beretning: 
Ove startede med at takke medlemmerne for en god sæson og udtrykte en speciel tak til Jonna & 

Arthur. 

 

 

Medlemstal 

Vi er 55 medlemmer.  

 

Opvisninger/Arrangementer: 

Biersted Folkedanserforening har i årets løb afholdt/deltaget i 17 arrangementer og givet 5 

opvisninger, så forskellige steder som Blokhus, (hvor opvisningsholdet fik 500 kr. i honorar), 

Biersted Plejecenter, og Egnssamlingen. 

 

Afslutningsfest. 

Ved Foreningens afslutningsfest i april måned 2009, deltog også foreningens Svenske 

folkedanservenner, og det var et flot og spændende arrangement med udflugt lørdag formiddag til 

henholdsvis Slette Strand,( hvor vi så et museum) og Thorup Strand( hvor vi var så heldige at se en 

fiskerkutter blive trukket på land). Den medbragte frokost blev spist i huset ved Bratbjergsøerne. 

Denne formiddagstur var arrangeret af Henning Andersen, som selv er barnefødt på den egn. 

 

Den Færøske aften. 

Den Færøske aften, som blev afholdt på Mediecentret, var også en stor succes.  

 

Besøg i Biersted Lokalhistoriske Forening   

Foreningen var d. 12.november 2008 inviteret på besøg i Biersted Lokalhistoriske Forenings 

Lokaler, for at se en udstilling af billeder og tegninger af afdøde malermester Axel Winther fra 

Aabybro, også dette var en spændende aften, hvor der til kaffen blev serveret ”kaffekringle” og 

lagkage. Denne aften var arrangeret af Tove, som sidder i Bestyrelsen for Lokalhistoriske forening.      

 



Til slut takkede Ove sine bestyrelseskollegaer samt deres ægtefæller for et godt samarbejde og 

sagde tak til Jonna og Arthur og alle medlemmerne.  

Uden medlemmer, danseleder og musiker havde vi ingen forening. 

 

Bemærkninger til Formandens beretning. 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretninger. 

 

4. Regnskab. 
Ingerlise forelagde regnskabet som blev enstemmigt godkendt.  

 

5.    Indkomne forslag: 

 Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

6.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

 

På valg var Ove Eriksen, Alice Larsen og Tove Larsen, ingen ønskede at genopstille.      
 

Ved første skriftlige afstemning blev 8 navne foreslået: Kirsten Lind, Kurt og Eskild Eskildsen 

Thomas, Niels Jørn, Elsebeth, Finn, Hanne. 
Kun. 3, nemlig Kirsten Lind, Kurt og Eskild Eskildsen var villige til at blive valgt, 

 de andre takkede nej.                                                

som suppleanter valgtes:(se punkt 7). 

 

7. Valg af 2 suppleanter: 

Mitzi og Niels Jørn blev spurgt, om de var villige til genvalg- Det var begge.    

                                                       

Mitzi Svendsen blev valgt som 1. suppleant og Niels Jørn Christensen som 2. suppleant. 

 

8. Valg af 2 revisorer: 

 På valg er Bent Kragelund og Finn Vestergaard, begge blev genvalgt. 

Som revisorsuppleant valgtes Erik Sørensen, (som også var villig til genvalg).  

 

9. Valg af fanebærer, fanevagt og suppleanter: 

 På valg er Poul Ebbe og Bodil Olesen, begge blev genvalgt. 

 Som suppleanter valgtes Mitzi Svendsen og Thomas Aastrup. 

 

10. Eventuelt. 

 
 

Birthe  & Peter Vestergaard havde haft rødbeder og gulerødder med til aftenens gule ærter, og de 

blev takket, nemlig med 2 flasker vin. 

 

Kristen Fuglsang havde lånt foreningen sin Forstærker, og også han fik rødvin. 

 
Bjarne Sørensen mente det er en fin ide, med spisningen før Generalforsamlingen, som vi gør her. 

Erik Sørensen, sagde tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer, specielt til Ove. 



Elsebeth mente det samme. 

Kirsten Lind, håbede at den nye bestyrelse ville få opbakning og støtte fra medlemmerne. 

 

Alice og Tove fik hver overrakt to flasker vin, som tak for deres bestyrelsesarbejde i henholdsvis én 

og tre perioder. 

 

 

Ove fortalte om starten på sin bestyrelsesperiode, hvor kassebeholdningen var på ca. 3600 kr, og 

bestyrelsen måtte tage ”vagter” for at tjene penge til foreningen. Den første vagt var for Scene 3, og 

der blev tjent 750 kr. 

Ove fortalte også, at han var blevet bedt om at fortsætte med planlægningen af turen til Litauen, og 

dette ville han gerne. Han fortalte videre om, de mange venskaber han og Hanna havde fået via 

dansen, om den modtagelse Foreningen altid får, når vi er på besøg hos vores Venskabsforeninger, 

og at det var ren helse for Hanna og ham at gå til folkedans. 

Ove ønskede herefter den nye bestyrelse alt mulig held og lykke, og hvis de afgåede 

bestyrelsesmedlemmer på nogen mulig måde kunne være behjælpelig med et eller andet, skulle den 

nye bestyrelse bare sige til. Derefter rettede Ove en speciel tak til Hanna som medhjælper for 

formanden, og Henning Andersen og Ingerlise Frederiksen overrakte Ove og Hanna en stor kurv 

med diverse ting, som tak for indsatsen for foreningen. 

 

 

 

 

Tilslut takkede dirigenten, Bjerno Gregersen, for god ro og orden under generalforsamlingen 

og Ove takkede for det store fremmøde. 

 

 

Generalforsamlingen sluttede af med ”Skuld gammel venskab ren forgo”. 

 

 

Referent: 

Tove Larsen 

 
 

 

 


