Herlev Folkedanserforening 18. april 2013

Hermed indkaldes til Herlev Folkedanseforenings generalforsamling, som finder sted:

Herlev Byskole - afd. Elver, Ederlandsvej nr. 23.
Mandag d. 6. maj 2013, kl.20.00
Dagsorden ifølge lovene:

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Formandens beretning

4.

Beretninger i øvrigt
a.
b.
c.
d.

5.

Børne- og ungdomsarbejdet
Regionsarbejdet
Landsarbejdet
Øvrige udvalg
Regnskabet, herunder fastsættelse af kontingent.

a.
b.
c.
d.
e.

6.

Bestyrelsens foreslår at alle kontingenter forbliver uændrede.
Voksne:
kr. 1050,Unge 14 – 17 år:
kr. 750,Unge over 17 år på SU eller lærlingeløn:
kr. 800,Passive:
kr. 250,Familiehold 1 og/eller 2
▪ Det første barn:
kr. 500,▪ Hvert efterfølgende søskende eller
barn med adressefællesskab:
kr. 250,Valg

a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.

Formanden, Morten, ej på valg.
Kassereren, Nina, på valg - modtager ikke genvalg
Bestyrelsesmedlem, Andreas, ej på valg
1. Bestyrelsesmedlem, Søster, på valg - modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår Troels
2. Bestyrelsesmedlem, Erling, på valg - modtager genvalg.
Bestyrelsessuppleant, bestyrelsen foreslår Sanne
Revisor Lena, ej på valg.
Revisor, Brian, på valg - modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Helle Lorenzen
Revisorsuppleant, bestyrelsen foreslår Nina Bodin

7.

Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændring fra Sonja - se bilag 1
Forslag fra Erling - se bilag 2

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 14 år møder
frem ved generalforsamlingen opnår denne forælder/værge stemmeret på barnets vegne.
Husk kaffe /the og brød til eget forbrug. Øl og vand kan købes til rimelige priser.
Bestyrelsen

Bilag 1.
Forslag modtaget fra Sonja:
14. marts 2013
Forslag til vedtægtsændringer

Forslag 1:
Forkortelsen DF for Landsforeningen Danske Folkedansere ændres overalt i vedtægterne til LDF.
Begrundelse
Vedtægterne bringes i overensstemmelse med Landsforeningen Danske Folkedanseres, hvor § 1 stk.
1 lyder: ”Organisationens navn er Landsforeningen Danske Folkedansere (forkortet LDF).”
Samtidig mindsker det risikoen for, at nye medlemmer tror, de skal være medlem af et bestemt politisk parti.

Forslag 2:
I § 3 stk. 3 ændres betegnelsen Passive til Støttemedlemmer.
Begrundelse
I de senere år er kontingentet for passive medlemmer hævet, mens udgifterne i forbindelse med dem
må være faldet, idet flere af os får informationer på mail i stedet for per brev.
Kontingentstigningerne har været højere end stigninger i kontingentet til Landsforeningen Danske
Folkedansere har krævet, hvorfor kontingentstigningerne vurderes at være sket til støtte for Herlev
Folkedanserforenings økonomi.
Ved at ændre Passive til Støttemedlemmer anerkender man, at medlemmer, der i sæsonen ikke
møder til undervisning, ikke nødvendigvis ligger henslængt på sofaen, men kan være aktive på
andre måder.
Desuden giver det mulighed for en bedre forankring i lokalområdet – og en bedre økonomi - hvis
man kan foreslå herlevborgere at blive støttemedlemmer for at bakke op om bevarelsen af vores
gamle kulturarv. Her klinger Støttemedlem mere positivt end Passiv.

Med venlig hilsen
Sonja G. Nielsen

Bilag 2

Forslag modtaget fra Erling:
15. marts 2013
Jeg vil foreslå et nyt logo til foreningen (indsat).

Grundbilledet er det logo, foreningen har benyttet indtil nu, det dansende par.
I mit forslag er dels navnet "Herlev Folkedanserforening" samt sloganet "Dans dig glad" medtaget som
det er trykt på vores T-shirts.
Begrundelsen for forslaget er, at det nuværende logo ikke fortæller udenforstående, hvem der er tale
om.

Alternativt forslag, hvis ovenstående ikke kan godkendes af generalforsamlingen (Ikke vist):
Samme logo og forslag som ovenfor, dog uden sloganet "Dans dig glad".
Begrundelse: At foreningens navn bliver en del af logoet. Logoet bliver derfor genkendeligt som logo
for Herlev Folkedanserforening.

Med venlig hilsen
Erling Pedersen

