Generalforsamling d. 23/2 – 2022. I Odsherreds Linedancers.
Der var 30 stemmeberettige medlemmer tilstede.
Johan blev valgt som dirigent.
Formand Susanne Viid, berettede om årets gang i klubben. (Se vedhæftede).
Og takkede Dorthe Würtz for hendes store arbejde med vores hjemmeside, med et gavekort på
Et års kontingent.
Dorthe takkede og spurgte i den forbindelse, medlemmerne om de i det hele taget brugte hjemmesiden.
DET GJORDE STORT SET ALLE.
Dorthe forslog om hun skulle lave et ”Hot spots” på hjemmesiden, så man kunne stille spørgsmål og få svar.
Det blev vedtaget.
Kassere Dorte Jakobsen berettede om regnskabet, der var blevet godkendt af vores revisor Johan
Christiansen.
Kontingentet blev godkendt og fortsætter med at koste kr. 850 for sæson 22/23.
Gaver til Johan og Grethe måtte udskydes en uge, da de stod hjemme, sammen med mælken. 
Der var 3 som stillede op til valg på denne generalforsamling, skønt.
Det var Lissi Petersen, Karina Kaae og Lone Krieger.
De fik alle 3 lov til lige at sige et par ord om, hvorfor de ville det, inden den store afstemning.
Den nuværende bestyrelse bestod af:
Formand Sussanne Viid.
Næstformand Else Sørensen
Kasserer Dorte Jakobsen
Bestyrelsesmedlem Gurli Nielsen
ALLE 4 PÅ VALG.
Den store afstemning foregik ved at lægge 1 hundemad ned i et bæger med navn på de opstilte til
bestyrelsen. (Hundemaden var sponsoret af søde Laban, der havde givet os lov. )
De valgte blev:
Susanne Viid, Dorte Jakobsen, Else Sørensen og Gurli Nielsen.
Nyt bestyrelsesmedlem blev Lone Krieger. Velkommen til.
Bestyrelses suppleant er fortsat: Vibeke Monnick
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
Johan Christiansen valgte ikke at stille op til revisorposten.

Så her blev revisor suppleant Birgit Sørensen valgt.
NY Revisor suppleant blev: Dorthe Würtz.
Velkommen til Jer.
Eventuelt:

Lone Krieger påpegede, at hun syntes bestyrelsen gør et stort arbejde I foreningen.
Og dermed at medlemmerne ikke kan være bekendt at brokke sig over regler der er fastlagt af regeringen. I
dette tilfælde Covid 19 regler, der skulle overholdes.

Dorte Jakobsen påpegede, at man lige skulle skrive sig på til vores store fest d. 2/4-2022.
Og at Dorte og Rene igen i år holder sommerfest, der bliver afholdt d. 23/7 – 2022.

Dirigent Johan Christiansen, takkede for god ro og orden.

Referent: Else Sørensen

