BIERSTED FOLKEDANSERFORENING’s GENERALFORSAMLING
Torsdag den 6. oktober 2022
I Aktivitetscentret, Biersted
21 medlemmer, heraf et æresmedlem, deltog i generalforsamlingen, som indledtes med velkomst af
formanden Ingerlise Frederiksen.

Punkt 1. Valg af stemmetællere
Bestyrelsens forslag om Henning Andersen, Eskild Eskildsen og Rise Ørtoft som stemmetællere blev
enstemmigt godkendt.

Punkt 2. Valg af dirigent.
Bestyrelsens forslag om Jens Anton Nielsen som dirigent blev enstemmigt vedtaget.
Jens Anton Nielsen kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Han nævnte, at det
under valghandlingen bør tilstræbes, at der igen vælges fem til bestyrelsen, hvorfor der bør foreslås
fire på stemmesedlen.
Det blev indledningsvis nævnt, at bestyrelsen har besluttet, at danseleder og musiker fremover er
passive medlemmer.

Punkt 3. Bestyrelsens beretning. Bilag 1
Beretningen enstemmigt godkendt.
Henning Andersen spurgte, hvorfor foreningen ikke fik noget for opvisningen på Brovst Friplejehjem.
Formanden: Det er længe siden, vi lavede aftalen, og da fandt bestyrelsen ikke, at vi skulle have
noget for at danse på plejehjem, men det får vi i Birkelse, og derfor har vi talt om, at vi fremover
beder om 500 kr. på plejehjem og 1000 kr., hvis det er på skoler og lignende.

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab. Bilag 2
Regnskabet enstemmigt godkendt.
Bjarne Sørensen spurgte til underskuddet og konstaterede, at der ikke er indtægter nok til at dække
leders og spillemands løn. Ove Eriksen og dirigenten anførte, at der er penge på kontoen og ingen
grund til, at der står så meget der.
Punkt 5. Indkomne forslag.
Ingen.
Punkt 6. Valg bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Lone Andersen og Bjerno Gregersen (modtager gerne genvalg).
Det lykkedes ikke trods flere forslag om kandidater til bestyrelsen at få flere valgt, hvorfor
bestyrelsen fortsætter med 3 og med genvalg af de to nævnte.

Punkt 7. Valg af suppleanter
Valg af 2 suppleanter. På valg er Doris Andersen og Ove Eriksen.
Doris Andersen som 1. suppleant og Ove Eriksen som 2. suppleant genvalgtes.

Punkt 8. Valg af revisorer
Valg af 2 revisorer. På valg er Eskild Eskildsen og Mitzi Svendsen.
Begge blev genvalgt.

Punkt 9. Valg af fanebærer
Valg af fanebærer, fanevagt og suppleanter. På valg er Jørn Lind som fanebærer og Henning
Andersen som fanevagt. Som suppleant er Villy Frederiksen på valg.
Jørn Lind modtog ikke genvalg. Bjerno Gregersen blev valgt til ny fanebærer, mens fanevagt og
suppleant modtog genvalg.

Punkt 10. Eventuelt.
Jørn Lind spurgte, om foreningens 40 års jubilæum, der blev aflyst i coronatiden, ikke skal markeres.
Formanden: VI har talt om det, men ikke haft overskud til at tage fat på det. Men vi vil overveje det
og finde ud af, hvad stemningen er for det.
Bjarne Sørensen: Nogle foreninger har et festudvalg.
Ove Eriksen: Vi havde tidligere et festudvalg, men når vi ikke engang kan få fire i bestyrelsen, så kan
vi vel ikke finde nogle, der vil i et festudvalg. Bestyrelsen kan få hjælp af medlemmerne, når der skal
arrangeres noget.
Jørn: Vi blev på sidste generalforsamling enige om, at bestyrelsen kan bede medlemmerne om
hjælp.
Ove: Det er et kæmpearbejde at arrangere en fest, så der skal være penge i det. Det er svært, når
foreningerne er så små.
Formanden. Vi har haft fat i Axel (Saltum Folkedansere) med henblik på en fest i Nolshallen, som kan
lejes gratis, mens vi i Aabybro skal betale leje i hallerne.
Ved forårsfesten med Saltum i Nolshallen satte vi prisen op for deltagerne, men nogle mener, festen
ikke behøver give overskud. Men med så stort et arbejde, der ligger bag, mener formanden, at
foreningerne skal have noget ud af det.
Der har også været snak om en tur til Fredericia, men også den blev aflyst på grund af corona. Ove
lavede et godt program. Måske skal vi tage det op igen. Jeg vil rykke i andre, hvis vi skal arbejde på
det.

Dermed var generalforsamlingen slut. Den var traditionen tro indledt med gule ærter.

Bilag 1 Bestyrelsens beretning

Antal medlemmer aktive: 26

Passive – 3 stk. Bestyrelsen har besluttet at både danseleder og musiker er passive medlemmer, da
de yder et stort stykke arbejde for foreningen

Æresmedlemmer –4 stk Maren blev æresmedlem i 2021.

Det blev besluttet på generalforsamlingen at bestyrelsen kunne bestå af 3, 4 eller 5 medlemmer.
Da det viste sig, at der ikke var nogen som ønskede at stille op til bestyrelsen, blev resultatet at den
består af 3. Posterne blev fordelt – som i allerede ved .Formand Ingerlise, Bjerno næstformand mm.
og Lone fortsattte som kasserer og sekretær.

Vi skal nu igen til at vælge ny bestyrelse og der står på indbydelsen at vi skal vælge 3. I skal faktisk
skrive min 4 navne på stemmesedlerne, og jeg håber virkelig at de der bliver skrevet på
stemmesedlerne tager imod opfordringen til at stille op til bestyrelsen, så vi igen bliver 5, da vi kan
mærke at vi kun er tre.

Igen i 2021 spændte corona ben for arrangementer, men vi var heldige at kunne afholde både Besøg
fra Saltum i november, samt juleafslutning

Forårsfesten blev som planlagt afholdt i marts, men det viste sig at der havde været deltagere som
var smittede med corona og det medførte at enkelte af deltagerne i festen var blevet smittet, men
alt i alt var det en rigtig god aften. Det blev et pænt overskud., og det kommer Lone ind på
I 2023 bliver festen den 3. marts 2023. Det er Biersted som sørger for musik og danseleder. Vi starte
op allerede her i slutningen af november, hvor køreplanen bliver lagt.

I marts havde vi afslutningsfest – stemningen var som sædvanlig høj og alle havde været kreative
med hensyn til at lave mad og købe gaver til lotto.

Vores grillfest i august blev flyttet hjem til os pga. svigtende tilslutning. Der blev sat telt op i haven
og selvom det regnede var det hyggeligt at sidde inde i tørt vejr

Til sæsonstart 2021 var vi i bekneb for både danseleder og musiker , da Lene og Karsten måtte
stoppe pga sygdom. Arthur havde fået ny funktion på arbejde og mente han kunne nå hjem og spille
om torsdagen.
Var heldige at Jonna var parat til at blive vores danseleder og Nicolaj ville gerne prøve kræfter med
at være vores musiker.

Desværre gik det ikke helt som vi havde håbet med musikken. Så ringede Arthur og sagde at han
gerne ville komme tilbage, da han kunne få det indpasset i sit job. Jeg tror alle var glade.

International dag i solsidehallen:
Vi fik en henvendelse fra Aalborg kommune om vi ville deltage i arrangement i Solsidehallen, som
var en dag der var lavet så alle nationaliteter i Aalborg kommune kunne vise sig frem med sang,
dans, mad og de havde lavet boder inde i hallen. Det var en spændende dag.

Besøg på plejehjem.
Den 19. september var vi på besøg på Birkelse plejehjem. Det var en stor oplevelse. Svend Aage
(æresmedlem) var helt overstrømsk og ville gerne have været med til at danse. Lovede at vi kommer
igen næste år.

Den 26.09.22 var vi pr friplejehjemmet i Brovst. Det var ligeså stor en oplevelse. Det sluttede af med
at danserne blev inviteret over i fredagsbaren, hvor beboerne hygger sig hver fredag med gratis øl
mm.

Vi skal over til Birkelse Pensionistforening den 9.11.22. kl 14
For at kunne give disse opvisninger er vi heldige at have 2 fantastiske ledere.

Jonna har lavet et godt program og tager med ud på besøgene når hun har tid. Arthur har indspillet
musikken og ladet os låne sit lydanlæg. Det fungerer fantastisk og derfor søger vi nu fonde om penge
til et sådan anlæg.

Tusind tak til bestyrelsen for godt samarbejde og medlemmerne fordi i er så flittige til at
møde op.
Det er en fornøjelse at hører / se hvor dejligt dansen går.

Sidst men ikke mindst tak til lederne for deres store arbejde

