
Generalforsamling Mandag den 07.03.02016 KL. 18.00 i 

Fælleshuset Rensdyrvænget 2,Kolding 

 

Formanden bød velkommen og takkede for det store fremmøde, 42 

aktive medlemmer deltog. 

1. Valg af dirigent 

    Doris Andersen, blev enstemmigt valgt. 

2. Formandens beretning 

• Jeg vil starte med at takke for den gode stemning og 

danseglæde, der er i vores klub og som I alle, uanset hvilket hold I danser 

på, bidrager til. Det viser at vi har opnået det som klubben ville fra start, 

et sted man kan lide at komme og hvor man har det godt med hinanden, 

indikation herpå er at den lille blå fløjte må i brug engang imellem og det 

er bare dejligt at være vidne til. 

Klubben er nu 4 år gammel. Medlemstallet ser ud til at ligge stabilt på ca. 

50-60 medlemmer. Når ”gamle” medlemmer er stoppet, af den ene eller 

anden grund, er der kommet nye medlemmer til.  

  

• I forår 15, er der ikke blevet gjort så for meget at reklamere og 

gøre opmærksom på klubben. Dog blevet der uddelt løbesedler i 

postkasser i nærområdet i Strandhuse, da omdelingen i postkasser ikke 

haft den store effekt, har vi droppet det, og i stedet reklamerer vi i 

gruppen KOLDING på facebook hvor den når ud til mere end 5000 

personer. 



Desuden har vi deltaget med et opvisningshold i Kolding City i anledning 

af Dansens Dag og i Kolding City til Kulturnatten. Hvor der for første gang 

deltog dansere fra vores hold 1 med stor succes.  

Vi var også så heldige at Malernes Aktieselskab Aps, sponsererede et 

antal jakker til klubben som vi kunne sætte logo på og I medlemmer så 

kunne købe til en billig penge. 

(Stort Tak til Malernes Aktieselskab ApS herfor) 

Da der var Country Festival var enkelte af vores dansere på gaden, andre 

dansere var ude til et guldbryllup og lave en surprice-opvisning. Alle 

steder havde vi vores bluser på med klubbens logo på ryggen. (Stor tak til 

Larsens Eftf. ApS som også i 2015 har sponseret vores bluser)  

"Musik ved søen", Her valgte vi at vi ikke ville tage imod en lille pavillon 

stillet til rådighed af Kolding Kommune da vi synes at det forpligtede at 

være der ved alle arrangementer og at klubbens udbytte af det var for 

lille. Dog var et stort antal danser til stede ved. minimum 3 af 

arrangementerne iført vores klubbluser, så det blev alligevel til en masse 

hyggelig samvær for de af klubbens medlemme som havde tid og lyst til 

at deltage. 

• Vores tiltag "SOMMERDANS" kom godt i gang og der har været 

rigtig stor tilslutning fra klubbens medlemmer og sommerdansen blev for 

alle 3 Hold, og er et tiltag som er kommet for at blive så længe der er 

opbakning hertil. 

 

• I juni lavede vi en klubhygge dag for klubbens medlemmer og 

påhæng, Vores sprudlende danser Per og hans søde kone Minna, lagde 

hus og have til i sdr. Vilstrup så vi kunne have en rigtig hyggelig dag 



sammen uden for klubben. Og det blev en super hyggelig dag hvor 25 

personer deltog, der blev danset på plænen, drukket kaffe i køkkenet og 

vi grillede vores medbragte mad på terrassen. En super hyggelig dag. Og 

vi har været så heldige at Per og Minna igen i år vil lægge hus og have til 

os.. 

Arrangementet bliver lørdag d. 11. juni 2016 tidspunkt kommer inden 

længe så sæt kryds i kalenderen. Jeg håber mange flere har tid og lyst til 

at være med. 

• August var jo lig med ny sæson og det blev en forrygende god 

start, 19 nye kom for at prøve linedance af og alle 19 meldte sig ind i 

klubben og vi nåede et medlemstal på 65 aktive medlemmer så det må 

siges at være en succes. 

• Bente Lasota har nu kørt Hold 2 (Begynder/Begynder +) mandag 

og onsdag fast i hele 2015 og det gør hun super godt, og i oktober 2015 

kom der endelig et kursus. Bente blev sendt afsted på K1 Instruktørkursus 

som hun bestod med et super flot resultat. Så klubben er nu i besiddelse 

af 2 uddannet instruktører som arbejder rigtig godt sammen. 

• Fælles klubaften med dans, medbragt madkurv og drikkevarer, 

blevet som tidligere afholdt ved sommerens sæson afslutning. Det som 

altid rigtig hyggeligt og med stor deltagelse. Tak for det 

• Juleafslutningen blev holdt i november lige inden vi gik ind i 

adventsugerne. Den bestod af julebuffet, fællesdans og masser af hygge. 

Der var en lille egenbetaling og resten stod klubben for. Selv om det er i 

en travl tid, var det en aften med stor deltagelse fra alle klubbens hold. 

Humøret var helt forrygende højt og Tak for det, vi skaber kun rammerne 

og det er alle jer der laver festen. 

Fremtiden: 



• Vi er kommet godt i gang med 2016 – Der er kommet nye 

medlemmer, men desværre er der også faldet nogle fra, men totalt set er 

vi nu 59 aktive medlemmer og 1 passivt medlem (mod 65 samme tid 

sidste år), nogle af dem som er faldet fra har meldt at de vender tilbage til 

august. målet er stadigvæk at vi skal op på 60 aktive medlemmer. 

De hold vi har nu, vil vi fortsætte med, men vi skal hele tiden prøve, at få 

nye medlemmer, da der altid vil være en naturlig afgang, så vi vil til 

stadighed profilere os udadtil og deltage i de arrangementer vi finder 

relevante.  

• "Hvis" og ja jeg siger hvis,(kommer jeg nærmere ind på under 

evt,) der er opbakning til et opvisningshold, vil vi være at finde når der 

skal optrædes for 4. gang i anledningen af Dansens Dag. I år falder den 

internationale dansedag d. 29. april, MEN  Kolding Kommune har ikke 

noget på plads endnu om hvis og hvornår der skal afholdes noget i 

Kolding. 

Lige som vi "hvis" vi kan stille et hold vil være at finde til kulturnatten d. 

26. august 2016. Vi vil benytte lejligheden til at gøre opmærksom på 

vores nye sæson, der starter op i august 2016.  

 

• Dorthe vil i løbet af 2016 deltage i et K2 Instruktørkursus. 

 

• Den ordinære sæson slutter d. 9 maj 2016 madkurv/fællesdans. 

Klubben vil igen have sommerdans om onsdagen på Bramdrupdam Skole. 

7x i maj-juni for alle 3 Hold. Første gang d. 11 maj  fra 18-21 dansene 

bliver gradvis sværere i løbet af aftenen, der vil blive danset efter 



klubbens arkiv dog vil der blive indlagt diverse workshops. Pris 150,00 kr. 

Starter onsdag d. 11. maj 2016. Bliver opslået på klubbens hjemmeside. 

 

• Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne gerne sig tak til alle 

medlemmer for Jeres store opbakning og hjælpsomhed – Det er Jer, der 

gør klubben til det den er "Et rart sted at være". 

Formand Dorthe Sørensen 

 

3. Årsregnskab til godkendelse 

Godkendt med et minus på kr. 889,07 

Forklaring herpå er bl.a. køb af jakker, tryk, opstart at logo, noget som 

ikke kommer igen næste år. Nye Headset. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af den  ½  årlige kontingent til Kr. 

275.00 . Grunden hertil er en stigende husleje på Rensdyrvænget 2 

Kolding, i den kommende sæson.  

5. Indkomne forslag 

Ingen 

6. Valg af bestyrelses medlemmer for 2 år. 

Formand Dorthe Sørensen, modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 

Bestyrelsesmedlem Ib Nielsen, modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. 



Suppleanter vælges for 1 år ad gangen 

Suppleant Elsa Andersen, modtog genvalg, og blev enstemmigt valg. 

Jørgen Rasmussen, modtog ikke genvalg, i stedet blev Doris Andersen 

enstemmigt valg.  

7. Valg af revisor 

Lone Andersen, modtog genvalg, og blev enstemmigt valgt. 

 

8. Eventuelt 

Formand Dorthe Sørensen fortalte om muligheder for evt. opvisning på 

Dansens Dag og Kulturnat. Hvis sådan en opvisning skal kunne komme på 

tale skal der være minimum 16-18 deltagere, ellers vil der ikke blive noget 

hold. Der er meget forberedende arbejde og det skal også se 

præsentabelt ud. Der vil blive mulighed for at øve 3 x 4 timer før en evt. 

opvisning og hvis man har meldt sig til en sådan kræver det mødepligt så 

dansene kommer til at sidde perfekt i fødderne. Træningen vil foregå i 

gymnastiksalen på Bramdrupdam skole. Dag og tid vil der blive informeret 

om når /hvis det bliver aktuelt.  

Ina Sørensen havde bedt om ordet. Hun har lidt svært ved at følge med 

på nybegynder og ville ønske der kun var ganske få på holdet og kun 2 

danse pr. gang. Dette kan ønske vi desværre ikke imødekomme. Der var 

stor forståelse fra de andre dansere, men Ina har valgt at stoppe efter 

denne sæson. Danserne syntes det var stort og flot at hun var kommet 

dertil men kede af hendes beslutning. 

 



Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. 18.45 hvorefter 

klubben var vært ved en kop kaffe/te med nybagte boller, pålæg og ost.  

 


