Herlev Folkedanserforening 17.april 2008

Hermed indkaldes til Herlev Folkedanseforenings generalforsamling, som vil finde
sted:

Dybet, Elverhøjens Skole, Ederlandsvej nr. 23.
Mandag d. 5. maj 2008 kl.20.00
Dagsorden ifølge loven:

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Formandens beretning

4.

Beretninger i øvrigt
a.
Børne- og ungdomsarbejdet
b.
Regionsarbejdet
c.
Landsarbejdet
d.
Øvrige udvalg

5.

Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.

6.

Valg
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

7.

Formanden, Lise, på valg, modtager genvalg
Kassereren, Nina, ej på valg.
Bestyrelsesmedlem, Kjeld, på valg, modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Søster, er på valg.
Bestyrelsesmedlem, ej på valg.
Bestyrelsessuppleant, Kim, modtager genvalg.
Revisor, Brian, ej på valg.
Revisor Lau, på valg.
Revisorsuppleant, Anne-Mette, på valg, modtager genvalg.

Indkomne forslag
1. Forslag fra bestyrelsen.
Voksne der danser på familiehold, der ikke er medlem af foreningen, betaler kr.
200,00.
2. Forslag fra Peter Bodin.
Hej Lise og bestyrelse
I får hermed et forslag omkring kontingenter af mig:

•

Nye dansere der ønsker at prøve folkedans kan gratis danse 1 sæson i
Herlev Folkedansere.

•

Studerende, uanset alder, der er på SU, skal som aktive dansere betale hvad
der svarer til ½ passivt medlemskab per sæson. Der skal forevises
studiekort

•

Unge under uddannelse, som er på lærlingeløn, skal som aktive dansere
betale hvad der svarer til ½ passivt medlemskab per sæson. Der skal
forevises optagelsesbevis for uddannelsen.

•

Alle kan få lov til kun at deltage ½ sæson og kun betale for ½ sæson

•

For at deltage i opvisningslegestue skal man have fulgt undervisningen til
opvisningsprogrammet.

Det kan se ud som om vi forærer det hele væk. Hvad så med dem som betaler
fuld pris - det er jo uretfærdigt ?
Ovenstående vil tiltrække unge tvivlere og ikke belaste foreningens regnskab
her og nu.
Sagen er bare, at vi etablerede dansere bliver og der kommer ingen nye til. Vi
må være åbne døren på vid gab overfor nye - det kan give mange nye
fremtidige indtægter.
Med venlig hilsen Peter Bodin
8.

Eventuelt.

Mød op og få indflydelse på din forenings fremtid. Medlemmer over 14 år har stemmeret,
men alle uanset alder er velkomne. Når en forælder/værge til et medlem under 14år møder
frem ved generalforsamlingen opnår denne forælder/værge stemmeret på barnets vegne.
Husk kaffe/te og brød til eget forbrug. Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Bestyrelsen

