Tirsdag den 29.03.2022 blev afholdt ordinær generalforsamling i
Spillemandsdansen i Lyngby og Spillemandsdansen i Rudersdal.
Generalforsamlingerne blev afholdt Peter Lundsvej

8, Kongens Lyngby.

Generalforsamlingerne var behørig indkaldt på foreningernes hjemmeside i
overensstemmelse med vedtægterne.
Dagsorden.
Punkt 1. Som dirigent blev valgt Anders Chr. Jensen, der også påtog sig
at være referent.
Punkt 2. Formanden var på grund af sygdom ikke til stede. Der forelå
beretning i skriftlig form, og den blev godkendt.
Punkt 3. Kassereren omdelte det reviderede regnskab for 2020 og 2021,
der blev godkendt. Kontingentindtægten i 2021 var kr. 9.850,- svarende
til indbetaling fra 65 medlemmer. Foreningens formue er på ca. kr.
11.000,- pr. 01-01-2022.
Punkt 4. Kontingentet blev fastsat til uændret kr. 150,- årlig.
Punkt 5. Der var fra Anders og Fini forslag om tilknytning af en
danseinstruktør og afholdelse af fester. Baggrunden var, at det ikke var
lykkedes for bestyrelsen at skaffe en instruktør og at høstfesten og
senere fester var blevet aflyst.
Med hensyn til danseinstruktør tilbød Ole ”Bager” Nørregaard inden 6
uger at skaffe en som ville give vederlagsfri instruktion, blot mod
betaling af rejseudgifter. Dette blev modtaget.
Der var ikke stemning for at give yderligere vederlag til instruktøren.
6. På valg var Rolf W. Berg, Birgit Kragh og Michael Kragh.
Rolf W. Berg havde givet udtryk for at han ville modtage genvalg,
hvilket skete.
Birgit Kragh og Michael Kragh var ikke tilstede og der forelå ingen
oplysninger om de ville modtage genvalg. Forsamlingen antog, at dette
var tilfældet og genvalgte dem.
Bestyrelsen består herefter af Rolf W. Berg(formand), Birgit Kragh,
Michael Kragh, Birgitte Nielsen(kasserer), Hella Moes og Merete
Fredelund.
7. Som revisor blev Hans-Erik Kofoed valgt, idet Aase Ott havde valgt at
fratræde.
8. Eventuelt. En række forhold blev drøftet, herunder om fester fremover
skal holdes tirsdage eller fredage. Man forslog at holde den næste fest
en fredag før afslutningen af sæsonen.
Referent Anders Chr. Jensen

