Referat af den 14. ordinære generalforsamling i foreningen FrontLiners
Fredag d. 1. februar 2019
Tilstede: Susanne Sarud, Annette Goldschmidt, Erling Jensen, Susanne Hornbøll.
og ca. 11 medlemmer af foreningen
Mangler: Chalotte Larsen
1.

Valg af dirigent
Bodil Steenberger blev valgt til dirigent. Bodil konstaterede at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

2.

Aflæggelse af formandens beretning.
Susanne fremlagde beretning om året der er gået. Beretningen sendes til kommunen.

3.

Forelæggelse af regnskab samt budget til godkendelse
Kassereren fremlagde klubbens regnskab for 2018 og budgettet for 2019.
Medlemmerne er enige i følgende:
prisstigning pr. halvår med virkning fra 1. september 2019.
Hold 1 stiger med kr. 55 til kr. 595.
Hold 2 stiger med kr. 30 til kr. 335.
Vi har en lang dansesæson (start midt august og slut ultimo juni), med deraf større udgift til
instruktørernes aflønning.
Budgettet holdes som altid på et minimum. Det ville være mindre stramt, hvis vi kunne få lidt flere
medlemmer.
Vi afholder ingen store fester, men vil fortsat holde fast i vores fødselsdagspizzaaften i oktober, og
vores nytårsdans med Asti og kransekage.
Regnskabet og budget blev godkendt. Regnskabet sendes til kommunen.

4.

Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fortsætter uændret, med kr. 100 pr. år. (betales med kr. 50 pr. halvår)

6.

Valg af bestyrelse i henhold til § 4 i vedtægterne
a) Næstformand Chalotte Larsen blev genvalgt.
Kasserer Inge Jørgensen blev genvalgt.
b) 1 suppleant Susanne Hornbøll blev genvalgt.
1 ny suppleant Søren Andersen blev valgt.

7.

Valg af revision i henholdt til § 9 i vedtægterne
a) Revisor Annette Nielsen blev genvalgt. Revisor Arne Nielsen blev genvalgt.
b) Revisor suppleant Marianne Bobæk blev genvalgt.

8.

Eventuelt
- Instruktør Charlotte Andersen, havde rosende ord til bestyrelsen. Synes at bestyrelsen udfører
et godt stykke arbejde.
- Inge gjorde opmærksom på det store arbejde formanden har med bl.a. at skaffe lokaler, og den
overordnede kontakt med kommunen.
Og det store arbejde Chalotte har med at holde hjemmesiden og Facebook opdateret.
-

Mødet tog mindre end 30 minutter, så der var masser af tid til kaffe, te, kage og dans, dans.

Slagelse, den

…………………………………………

……………………………………………..

Bodil Steenberger
Dirigent

Susanne Sarud
Formand

