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  15. april 2016 

Folkedans – hvor livsglæde og tradition mødes 

Hermed indkaldes til Herlev Folkedanserforenings generalforsamling, som finder sted  

Herlev Byskole - afd. Elv, Ederlandsvej 23, mandag den 2. maj 2016 kl. 20.00  

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:  

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent  

3. Formandens beretning  

4. Beretninger i øvrigt  
a. Børne- og ungdomsarbejdet  

b. Regionsarbejdet  

c. Landsarbejdet  

d. Jubilæumslavet 

e. Øvrige udvalg og lav 

5. Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår, at alle kontingenter forbliver uændrede.  

a. Voksne: kr. 1.050,-  

b. Unge 14 – 17 år: kr. 750,-  

c. Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn: kr. 800,-  

d. Støttemedlemmer: kr. 250,-  

e. Børnehold  

 Det første barn: kr. 500,-  

 Hvert efterfølgende søskende eller barn med adressefællesskab: kr. 250,-  

6. Valg  

a. Formanden, Morten Petersen er på valg og modtager ikke genvalg.  

b. Kassereren, Sonja G. Nielsen er ikke på valg.  

c. Et bestyrelsesmedlem, Andreas Lorenzen er på valg og modtager genvalg. 

d. To bestyrelsesmedlemmer, Sidsel Lorenzen og Susanne Danø er ikke på valg. 

e. Bestyrelsessuppleant, vakant. 

f. En revisor, Lena Martens modtager genvalg.  

g. En revisor, Helle Lorenzen er ikke på valg.  

h. Revisorsuppleant, Nina Bodin modtager genvalg. 

7. Indkomne forslag 

a. Forslag fra Kristina Rasmussen Møller:  

Til jubilæum’er i foreningen får man ”porcelæn/glas” med logo på. 

b. Forslag fra bestyrelsen:  

Landsforeningen Danske Folkedansere (LDF) ændres til Folkedans Danmark (FD) i § 1 stk. 3, 

og LDF ændres til FD i §§ 2 stk. 2, 3 stk. 2, 4 stk. 8 og 7 stk. 5. Begrundelse: Landsforeningen 

Danske Folkedansere har skiftet navn og hedder nu Folkedans Danmark og forkortes FD. 

8. Eventuelt 

Mød op og få indflydelse på din forenings fremtid. Medlemmer over 14 år har stemmeret, men 

alle uanset alder er velkomne. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. 

Husk kaffe/te og brød til eget forbrug. Øl og vand kan købes til rimelige priser.  

Bestyrelsen 


