Referat af generalforsamlingen i Bornholms Folkedansere 16. februar 2020.

1. Hans Jeppsen blev valgt til dirigent, Charlotte Wirring-Madsen til referent. Lisbeth Lind og Marianne
Schou valgtes som stemmetællere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet.
2. Forsamlingen mindedes medlemmer som gik bort i det forgangne år og sang ”Nu er jord og himmel
stille”.
a) Herefter gik man over til formandens beretning som kan læses i sin fulde ordlyd i vedhæftede fil.
Efter beretningen kom kommentarer fra salen. Lisbeth Lind fortalte, at bridgespillerene betaler til
højskolekredsen via deres kontingent. Hanne Dam oplyste, at kontingentet til højskolekredsen går
til et godt formål, at hjælpe økonomisk trængende elever med at betale deres ophold. Niels Anker
Sonne fortalte, at den nye forstander på højskolen ikke overtog nogen liste over hvem der var
medlem af højskolekredsen, så det var ikke muligt for ham, at sende nyhedsmail til alle som skulle
have haft. Steffen Johansen fortalte om vellykket arrangement på højskolen. Hans Jepsen foreslår
at man laver et støttearrangement for højskolekredsen hvor man betaler 100 kr. for arrangementet
og samtidig bliver medlem af højskolekredsen. Der udspandt sig en debat om Kaperollika, om den
skulle erstattes af en kalender og sendes elektronisk. Der var debat om hvorvidt man skulle forsøge
sig med at betale unge for at deltage i et folkedansarrangement. Lisbeth Lind roste formandens
beretning og de mange tiltag foreningen har taget i årets løb. Beretningen blev godkendt.
b) Kirsten Kjeldsen gav beretning fra opvisningsudvalget. Der har været 15 opvisninger i alt. Der har
været DGI dansedag, Festival, 6 opvisninger på Melstedgård og 5 krydstogtopvisninger. Opvisning
på Hasle Fælled blev aflyst på grund af vejret og en krydstogtopvisning blev aflyst af samme grund.
Kirsten takkede de dansere og spillemænd som har deltaget i opvisningerne. Asbjørn Riis- Knudsen
beretter om ungdomsudvalget, at der aktuelt er 3 par dansere på ungeholdet. Der må gerne
komme flere unge dansere. Som det ser ud nu, kan det være svært, at stille med et opvisningshold.
Næste sæson kører undomsudvalgets arbejde næppe efter samme skabelon. Der kan måske åbnes
for et samarbejde med Campus. Asbjørn takker på ungeholdets vegne Herluf Skjerning Larsen og
Niels Anker Sonne for deres støtte.
3. Regnskabet fremlægges af kassereren. Regnskabet godkendes.
4. Der er ingen indkomne forslag.
5. Kontingent og budget.
a) Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forsamlingen samtykker.
b) Kassereren fremlægger budgettet . Budgettet vedtages.
6. Valg til bestyrelse
a) Alma Kuhre Rasmussen valgt til kasserer.
b) Til bestyrelsen er Kirsten Kjeldsen og Carsten Reinholdt Hansen valgt
c) Til bestyrelsessuppleanter er Ulrik Brandt og Kirsten Jensen valgt.

7. Valg af revisor og suppleant.
a) Til første revisor er Lisa Lind Hansen valgt
b) Til revisorsuppleant er Dagny Jeppsen valgt.
8. Valg af fanebærer og suppleant
a) Til første fanebærer er Carsten Reinholdt Hansen valgt
b) Til fanebærersuppleant er Steffen Johansen valg.
9. Eventuelt.
Asbjørn spørger, om der er mulighed for at ikke herboende som ikke er medlem af Bornholms
Folkedansere kan tilmelde sig individuelt til festival. Niels Anker svarer, at han har talt med Team
Bornholm herom og at svaret er nej. Gerd oplyser, at dragtudvalget fortsat arbejder hver anden
uge og at alle er velkomne. Kontakt Gerd eller Rie herom. Asbjørn fortæller om ”Vild med dans”, at
de der arrangere det har været for sent ude så der bliver ikke noget arrangement her i foråret. Der
kommer muligvis ”Vild med dans” senere på året. Herluf Skjerning-Larsen kunne godt tænke sig at
lave ”Flash Mob” igen som for 2 år siden. Formanden er åben overfor ideen.

Dirigenten takker generalforsamlingen for god opførsel.

