Contra Dance Partners.
Referat fra generalforsamling for sæsonen 2018-2019.
Afholdt tirsdag den 25. juni 2019 i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, Høje Taastrup.
Deltagere: Tove Sanger, Svend Sanger, Carsten Wittus, Bergitte Pedersen, PE, Maj-Britt Andersson,
Erik Lilholt.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemsgebyr
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

Ad 1): Valg af dirigent
Carsten Wittus blev valgt som dirigent.
Det konstateres at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke helt var udsendt tidsnok i henhold til
vedtægterne. Da ingen havde gjort indsigelser vedtog man at generalforsamlingen var
beslutningsdygtig.
Ad 2): Valg af referent
Erik Lilholt blev valgt som referent.
Ad 3): Formandens beretning
Tove Sanger:
Først vil jeg undskylde, at generalforsamlingen bliver afholdt et par måneder senere, end vi er vant
til. Det er min skyld, men det er fordi jeg gennem det sidste halve års tid ikke har haft et hjem - det
har lidt været noget rod. Det er dog rettidigt i forhold til regnskabs- og selskabslov, som er 5
måneder efter regnskabsårets afslutning.
Som sædvanlig vil jeg starte beretningen med at takke bestyrelsen for en aktiv og konstruktiv
indsats. Især vil jeg takke Carsten for den indsats, han har lavet også i år på trods af
helbredsmæssige udfordringer. Netop derfor skal der lyde en ekstra tak til Jer for godt samarbejde.
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Og der skal siges tak til Erik, der bistår med regnskaberne, hjælper med diverse e-mails til
medlemmerne, remindere og også lægger ting på hjemmesiden, når vi beder om det.
Jeg vil også takke Jer medlemmer for fremmødet her til generalforsamlingen - det er godt at se Jer
- også hér. OG jeg vil takke for den opbakning, der også har været ved vores arrangement, bal &
buffét. En helt speciel tak skal der gives til bestyrelsen og Erik og Sanne, Per og Gitte og til Karen
Dreyer for den fantastiske hjælp i forbindelse med bal & buffét her i år.
Vi bliver fortsat færre medlemmer - i år er vi 53. Der er færre og færre medlemmer for hvert år. For
nogle år siden besluttede generalforsamlingen derfor, at bruge formuen på medlemmerne, og det
blev bestemt, at vi skulle arrangere callers-on-call baller med spisning, indtil pengene slipper op.
Den tid er kommet nu og vi skal tage stilling til, hvad vi skal fremover.
Der er samtidig færre og færre forslag til aktiviteter i stil med de arrangementer, som CDP har haft
gennem mange år. Det gælder arrangementer for callerne, og det er efterhånden mange år siden,
at Audun sendte det sidste hold nyuddannede callere ud til holdene. Vi ved alle, at der samtidig er
blevet ikke bare færre hold, men laangt færre hold og laangt færre dansere i det hele taget, og
behovet for callere er derfor også noget begrænset.
Jeg ved, at TSCDD også er begyndt at røre lidt på sig for at lave arrangementer for callerne og, har
jeg hørt rygter om, uddanne nye callere. Frede i Vissenbjerg Country Dance har lige afholdt et 1dags ministævne i Tommerup for callere. Det var super hyggeligt, og det blev besluttet at køre det
videre dog fremover i september måned. Arrangementet var støttet (stort - dog ikke fortæring) af
TSCDD. Det er at se som en genoptagelse af en gammel skik, CDP gennemførte i rigtig mange år, at
callerne mødes til hygge-kom-sammen i en weekend, og det var virkelig hyggeligt, men også til dét
kom der færre og færre, og til sidst kunne arrangementet ikke gennemføres.
Det er også mange år siden, at vi forsøgte at genoplive Ostedstævnet, men der var for få, der
meldte sig, og vi blev nødt til at aflyse det. Selv har jeg en følelse af, at tiden er løbet fra weekend
arrangementer. Jeg tror, at der er to årsager hertil, dels har de fleste andre aktiviteter i
weekenden, og dels er det med årene nok blevet lidt hårdt at være på tæerne i så mange timer og
dage ad gangen. Til gengæld bliver vi flere og flere til bal & buffét, og sidste år meddelte Bergitte,
at vi højst må være 90 dansere til ballet - og det var en succes, som det har været det i de 4 år, vi
nu har holdt det.
Jeg vil lige reklamere for Squares & Contras (øverst til venstre på tscdd.dk), hvor Erik Lilholt
effektivt opdaterer kalenderen og andet stof. Det er imidlertid den direkte "reklame", der har bedst
klangbund hos danserne, og som supergodt supplement til kalenderen, fortsætter foreningerne
den aktive mailgang med flyers med aktiviteter til andre foreninger.
Jeg vil slutte beretningen med en stor tak til vores medlemmer, dansere og callere for den
forgangne sæson.
Formandens beretning blev godkendt.
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Ad 4: Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Det udsendte regnskab bestod dels af en opgørelse for året 2018-2019, dels af en
opgørelse over udgifter afholdt siden regnskabsårets afslutning den 1. april 2019.
Ved regnskabsårets afslutning havde foreningen en formue på ca. kr. 3.500, men heraf er
der anvendt ca. kr. 2.000 siden 1. april så foreningen pr. dags dato har en kapital på ca. kr.
1.600.
Erik spurgte ind til omkostningen "Kontogebyrer" på kr. 565 afholdt siden 1. april.
Kassereren oplyste at Jyske Bank har indført ganske store gebyrer på foreningens konto.
Kontoen er derfor lukket og pengene midlertidigt flyttet til en til formålet oprettet konto
hos formanden.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5: Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde stillet forslag om Contra Dance Partners fortsat afholder
arrangementet "Bal og Buffet" så længe der er deltagere nok til at det kan hvile i sig selv.
Hvis der ikke er deltagere nok, eller ingen ønsker at stå for arrangementet, opløses
foreningen.
Der diskuteres forskellige modeller, men man endte med et forslag om at
- Foreningen Contra Dance Partners nedlægges
- Den resterende formue (efter afholdelse af mindre omkostninger til
generalforsamlingen) overdrages til foreningen Linje B.
- Linje B afholder arrangementet "Bal og Buffet" i februar måned så længe der kan
skaffes deltagere nok, arrangementet kan hvile i sig selv og der kan skaffes
hjælpere til gennemførelsen. Da der ikke kan ydes tilskud til arrangementet fra
foreningen stiger deltagerprisen i forhold til tidligere år.
- En del af deltagergebyret for arrangementet "Bal og Buffet" (foreslået kr. 20)
dækker medlemskab af Linje B, herunder Linje Bs omkostninger til medlemskab af
TSCDD og DGI. Det bemærkedes at det af hensyn til Koda er et krav i Linje B at
man skal være medlem for at deltage i foreningens arrangementer.
Bergitte understregede behovet for frivillige hjælpere (ca. 3) til gennemførelse af
arrangementet, herunder pasning af bar mm.
Det blev konstateret at overdragelse af foreningens beholdning er i overensstemmelse
med vedtægternes §13 om opløsning af foreningen. Her står at eventuelle midler i behold
skal benyttes i henhold til formålsparagraffen (§2).
Forslaget blev eenstemmigt vedtaget.
Punkterne 6, 7 og 8
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Dirigenten konstaterede at der med beslutningen om nedlæggelse af foreningen ikke var
behov for at behandle dagsordenens punkter 6 – Budget og medlemsgebyr, 7 – Valg af
bestyrelse og 8 – Valg af revisor.
Ad 9: Eventuelt
Ingen ønskede ordet til dette punkt.
Herefter erklærede Carsten generalforsamlingen for afsluttet.

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

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

4

