
Biersted Folkedanserforenings 

Generalforsamling 

Torsdag den 7. oktober 2021 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 deltagere – 19 stemmeberettigede 

 

1. Valg af stemmetællere: 

Valgt blev Mitzi, Hanna og Henning efter indstilling fra bestyrelsen. 

2. Valg af dirigent: 

Valgt blev Kurt Ottesen efter indstilling fra bestyrelsen. 

3. Bestyrelsens beretning: 

Formanden Ingerlise Frederiksen fremlagde bestyrelsens beretning. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

4. Fremlæggelse af regnskab: 

Kasserer Lone Andersen fremlagde regnskabet. Se bilag 1.  

Efter en livlig debat om foreningens fremtidige økonomi og eventuel 
kontingentforhøjelse, blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

5. Indkomne forslag: 

Forslag fra Bjerno Gregersen: 

Ændring af § 4. Se bilag 2.  

Ændringen blev vedtaget. 11 for, 8 imod, og 1 ugyldig. 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Efter ny vedtagelse af §4 kan bestyrelsen bestå af 3 til 5 medlemmer. 

På valg var Ove Eriksen, Doris Andersen og Ingerlise Frederiksen.  

Ingen ønskede genvalg.  



Da der ikke var nogen, som ønskede at stille op til bestyrelsen, valgte Ingerlise 
Frederiksen at opstille igen og blev genvalgt. 

7. Valg af 2 suppleanter: 

På valg var Bodil Nielsen og Rise Ørtoft. De ønskede ikke genvalg. 

Nyvalgt blev Doris Andersen og Ove Eriksen. 

8. Valg af 2 revisorer: 

På valg var Eskild Eskildsen og Mitzi Svendsen. Begge blev genvalgt. 

Som revisorsuppleant blev Karsten Behrentzs valgt. 

9. Valg af fanebærer, fanevagt og suppleant: 

På valg var Jørn Lind som fanebærer og Henning Andersen som fanevagt. 

Begge blev genvalgt. 

Som suppleant blev Villy Frederiksen genvalgt. 

1o. Eventuelt: 

Kurt ønsker tiderne bliver overholdt torsdag aften. Dansen starter kl. 19. 

Ligeledes skal kaffepausen overholdes. 

Jørn ønskede lidt ophold mellem dansene. 

Ove takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Han ønskede også flere i 
foreningen deltog i legestuer og kurser. Chancen er dermed større, for at 
andre deltager i vores arrangementer. Ove oplyste også, at Gertrud 
meget gerne ville deltage i en af vores danseaftner sammen med Nicolai. 

Anni kom med megen ros og taknemlighed for vores imødekommenhed 
ved deres start i foreningen. 

Karin kendte en person, som måske kunne have lyst til at overvære vores 
danseaften. 

Mitzi tilbød sin hjælp til hver en tid. 

Bjerno medbringer ikke mere øl og vand om torsdagene. 



Bestyrelsen var enige om at udnævne Maren Fuglsang til æresmedlem. 

Ingerlise lykønskede og overrakte et diplom til Maren. 

Derefter blev Lene og Karstens afskedsbrev læst op for forsamlingen. 

Til sidst takkede formanden bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.  

 

 

Ingerlise Frederiksen                                                Lone Andersen 

Formand                                                                     Kasserer  

 

Bjerno Gregersen                                                       Doris Andersen 

Næstformand                                                              Sekretær 

 

Ove Eriksen                                                                  Kurt Ottesen 

Bestyrelsesmedlem                                                     Dirigent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


