Contra Dance Partners.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling.
Afholdt tirsdag den 25. juni 2019 i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Høje Taastrup.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i umiddelbar forlængelse af den ordinære
generalforsamling for sæsonen 2018-2019.
Deltagere: Tove Sanger, Svend Sanger, Carsten Wittus, Bergitte Pedersen, PE, Maj-Britt Andersson,
Erik Lilholt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens bemærkninger
Behandling af forslag om nedlæggelse af foreningen

Ad 1): Valg af dirigent
Carsten Wittus blev valgt som dirigent.
Bestyrelsen havde anmodet om dispensation for fristen for indkaldelse af ekstraordinær
generalforsamling så denne kunne afholdes umiddelbart efter den ordinære. Dette enedes man
om.
Ad 2): Valg af referent
Erik Lilholt blev valgt som referent.
Ad 3): Formandens bemærkninger
Formanden siger et par ord ved opløsningen:
En stor men også vemodig tak for alle 32 år i CDP - det er sørgmodigt at sige farvel og tak, men det
gør jeg hermed. Det er ikke tak for den tid, vi har kendt hinanden, men en stor tak for og til
foreningen, som startede det hele i 1987 ved Margots jætte-indsats.
Som altid ses vi på forskellige dansegulve hele tiden, og det bliver vi jo ved med selvom CDP ikke
eksisterer mere. Men vemodigt, det er det.

Ad 4: Behandling af forslag om nedlæggelse af foreningen
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Ved den netop afholdte ordinære generalforsamling havde man eenstemmigt vedtaget at
nedlægge foreningen Contra Dance Partners og overdrage foreningens resterende midler
til Linje B. Linje B vil så afholde arrangementet "Bal og Buffet" i februar måned så længe
der er deltagere nok til at arrangementet kan hvile i sig selv og så længe det praktisk kan
gennemføres.
Ifølge kassereren overdrages der kr. 1.701,08 med fradrag af omkostninger til afholdelse
af generalforsamlingerne, ca. kr. 100.
Som likvidator udpegedes kassereren.
Carsten sørger for at nedlægge domænet contradancepartners.dk hos DK Hostmaster og
at lukke webhotellet hos one.com.
Tove sørger for udmeldelse af TSCDD (Inger Schytter), af DGI og for afmelding af
foreningen hos CVR registeret.
Forslaget om nedlæggelse af foreningen blev eenstemmigt bekræftet af deltagerne.

Herefter erklærede Carsten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet og
takkede for god ro og orden.

---------------------------------------------Sign. Erik Lilholt
Referent

-----------------------------------------------Sign. Carsten Wittus
Dirigent
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