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Referat fra Generalforsamling d. 19. oktober k!. 19.30 - 21.00

Faaborg Folkedansere

Afholdes på Kulturhus Byskolen, Faaborg. Corona-forholdsregler: Afstand, håndsprit og aftørring af

overflader med desinfektionsspray. Sekretær noterer navne på deltagere ved generalforsamling i tilfælde af

efte rfølge nde smitterisi ko.

Ved generalforsamlingen deltager: 24 medlemmer, 1 leder, l spillemand.

Dagsorden følger vedtægter for Faaborg Folkedansere. Generalforsamling er offentliggjort og varslet

rettidigt- annonceret d. 9. september 2020 i Ugeavisen Faaborg og Midtfyns-Posten, på mail til alle

medlemmer, foreningens hjemmeside.

Foreningens medlemmer fra regnskabsåret 2019-2020 er fortsat at betragte som medlemmer af foreningen

og har stemmeret ved generalforsamlingen. Jura omkring dette års generalforsamling i henhold til
foreningens vedtægter og restriktioner under corona/COVID-19 pandemien er afklaret og godkendt af
konsulent og jurist ved DGl.

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Torben Heldbo

Stemmetællere: Alex Kingo, Palle Juhl Knudsen

2. Beretning v. Lene Udenby, formand

Formandens beretning 2019 -2O:

2OL9 - 2020 var sæson nr. 45.

Stor tak til alle vores medlemmer, som gennem årene har gjort det muligt at bevare dynamikken i

foreningen. Også stor tak til de medlemmer som har været med hele vejen.

Vi startede sæsonen den 23. sep. 2019 og kunne byde velkommen til både kendte og nye dansere. Vi er
stolte af tilgangen af nye medlemmer og glade for at opleve jeres engagement i at lære folkedansen at
kende.

Sammensætning af øvede og nye dansere gør Palles arbejde med forberedelse af en ny sæson ekstra
udfordrende.

Vores tre spillemænd Bent, Alex og Anita er altid klar med nye dansevenlige melodier
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Tak til lnga, som altid er klar til at vise trin sammen med Palle. Det er uvurderligt at have en god og

velforberedt besætning. Vi mærker, at I er godt forberedte og arbejder med at få øveaftenerne til at
fungere optimalt.

Tak til Birgit, som overtager styringen med sikker hånd når Palle er forhindret.

Der bliver som altid øvet trin, holdninger og fatninger, og det er dejligt at opleve at der er smil på læben og
gang i dansebenene, - også selv om det er lidt svært ind i mellem. Det er dejligt at danserne springer ud på

gulvet efter pauserne og er klar til nye udfordringer.

Vi har holdt vores forskellige aktiviteter i hævd, så længe vi kunne:

Generalforsamlingen i uge 43, hvor naesten alle medlemmer deltog, giver et godt skulderklap til
bestyrelsen.

Hyggelig øveaften med dans og æbleskiver den 9. dec. 2019.

Julefrokosten d. 16. dec. var godt besøgt og vi havde en hyggelig aften med rigtig god mad fra Birgit og

Bent. Lidt dans blev det også til.

Julelegestuen i Åstrup 3. juledag var igen en succes, med pæn deltagelse, sjove danse og god musik og

overdådigt kaffebord.

Den 13. jan.2020 flyttede vi Øveaftenen til Øhavsskolen. Dejligt at se at medlemmerne flyttede med.

Den 9. marts 2020 blev vores sidste øveaften i sæson 2019- 2020.

I marts måtte vi aflyse den sidste Øveaften og vores afslutning på grund af Corona. Sommerfest og h6stfest
blev også aflyst af samme grund. Det er beklageligt, og vi ville ønske det kunne være anderledes. Vi føler
dog et stort ansvar for vores leder, spillemænd og medlemmer - og fandt ikke mulighed for noget andet
valg.

Tak for at I stØtter op om alle de forskellige arrangementer rundt om på Fyn og hele landet, det betyder
meget for foreningen, at vi bliver set rundt omkring. På den måde oplever folk vores glæde ved dansen, og
det vækker interesse og PR.

Palle har igen i år været på Nytårskursus på Snoghøj. Det har vi nydt godt af i foreningen.

Vi har hørt gode historier, og lært nye danse og nye måder at danse gamle danse på.

På vores hjemmeside kan I se Bents flotte fotos fra alt, hvad vi har deltaget i.

Vi oplever at hjemmesiden i stigende grad er med til at skabe interesse for vores forening. Bent arbejder
ihærdigt og dygtigt med opdateringerne.

Vi har haft flere henvendelser om at deltage med folkedans til private fester og arrangementer, - men vi har
i bestyrelsen valgt at takke nej til den slags.

Jeg vil gerne sige tak til danserne, spillemændene og palle for den sunde mødedisciplin, den store danselyst
og dans med hinanden. Det betyder meget, at alle får danset, så vi ikke har bænkevarmere.
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Medlemmernes måde at springe ud på dansegulvet, klar til nye udfordringer, godt humør og glade grin gør

det sjovt at arbejde i bestyrelsen. Tak for jeres smittende danselyst.

Til slut en tak til bestyrelsesmedlemmerne for engageret, konstruktivt og fremsynet arbejde, som altid gør

vores møder sjove og spændende. Tak fordi I aldrig er bange for at tage et ansvar.

Dansende hilsener

Lene

Formandens beretning er taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab v. Helle Stryhn, kasserer

Foreningens regnskab er revideret og underskrevet af foreningens to revisorer - bilag og kassebog er i

overensstemmelse. Beholdningen er kontrolleret og til stede.

Kassereren fremlægger årets regnskab og gennemgår de enkelte poster.

Beholdninger:

0L.09.2019: 31.08.2020:

Kasse

Foreningskonto

Opsigelse

lalt

Periodens overskud:

3.479,50

60.637,29

0

64.176,79

Ved regnskabsåret start var der en beholdning på 51,.250,25 kr. og ved regnskabsårets afslutning var der en

beholdning på 54.LL6,79 kr. Der er et overskud i regnskabsåret på L2.866,54 kr.

Regnskabsårets overskud kan tilskrives følgende:

a

a

Foreningens væsentligste indtægtskilde er kontingent. Der har været en lille medlemstilgang. Der har
været 52 aktive og 5 passive medlemmer i regnskabsåret.

Færre udgifter end budgetteret, da corona-pandemi satte en stopper for dansen og var årsag til
nedlukning af foreningens aktiviteter pr. LL. marts 2020. Foreningen har derfor ikke afholdt udgifter til
lokaler, musiker, leder samt arrangementer ved 1 danseaften, sæsonafslutning, sommerfest og
høstfest.

Foreningen søgte puljemidler og har modtaget tilskud fra Fåborg-Midtfyn Kommune til instruktørkursus
(afholdt ijanuar 2019) på 2.690,00 kr. og et medlemstilskud på 546,00 kr. Foreningen takker FMK.
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a lndtægter ved medlemsarrangementer, salg af vin, ø1, vand og lotteri ved foreningens forskel lige

arrangementer.
o Der har ikke været afholdt udgifter til uforudsete aktiviteter.

o Sammenlægning af to bankkonti til 6n konto - d.v.s. gebyrer og bankudgifter er minimeret, men bank

gebyrer og renteudgifter på foreningskonti er øget generelt fra alle banker i efteråret 2019'

Årets regnskab viser, at Fåborg Folkedansere har en sund økonomi, hvor der ikke umiddelbart er grund til

bekymring trods corona-restriktioner, der medvirker til, at foreningen ikke kan opstarte ny sæson

september 2020 som planlagt. Det er fortsat uvist, om/hvornår der kan startes dans i foråret 2021' Alle

foreningens aktiviteter indeholder dans og kan ikke afuikles i henhold til formål under nuværende

restri ktio ne r.

Der må påregnes faste udgifter til foreningens administration og drift i det nye regnskabsår på ca. 8'000

kr. selv om der ikke kan danses. Det er udgifter til økonomisystem, hjemmeside, annoncering,

bankgebyr og renter, udgifter til Folkedans Fyn og DGI'

Bestyrelsen tølger udviklingen tæt og regulerer kontingent efter det antal danseaktiviteter, det kan

blive muligt at afholde. Der er fortsat økonomi til at instruktøt ogevt. instruktørmedhjælper kan

komme på relevant kursus. lsær har kursus med ideer til opstart i forbindelse med corona-restriktioner

i nteresse.

Regnskab tages til efterretning af generalforsamlingen.

4. lndkomne forslag (ingen indkomne forslag)

5. Arbejdsplan v. lene Udenby, formand

Arbejdsplan sæson 2020 - 2l

"Faaborg Folkedanseres målsætning er, at kunne rumme nye og øvede dansere, og gennem trinøvelser,

imødekommenhed og dans med hinanden, at kunne udvikle hver enkelt dansers dans.

Vi vil bevare kvaliteten ved at have en god leder, gode spillemænd og et godt dansegulv."

Det er ud fra denne målsætning, at bestyrelsen i samarbejde med vores instruktør planlægger en ny sæson.

Denne sæson starter dog med aflysning og udsættelse. På grund af COVID- L9 situationen ser bestyrelsen

ikke opstart af øveaftenerne i sep. 2O2O for tilrådeligt.

Faaborg Folkedansere afholder generalforsamling i dag den 19. oktober 2020.

DGI oplyser at medlemmer som har betalt kontingent for sæson 2019 - 20 har stemmeret til
generalforsamlingen.

Foreningen har heldigvis mange medlemmer, og derfor har vi en rigtig god Økonomi, så vi stadig kan betale
vores faste udgifter til DGI og Folkedans Fyn.
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Bestyrelsens arbejde med arbejdsplanen for den nye sæson startede ud som altid med Planlægning af

vi venter på bedre tider'
aktiviteter. §æsonplanen hlev udarbeidet og er nu sat på stand bY, men§

vi holder os tøbende orienteret om regeringen og Folkedans Danmarks retningslinier for foreningslivet og

folk*dansen.

Da vi gerne vil kunne danse folkedans, som folkedans skal danses er coVtD- t9 situationen som blind

makker temmelig tung og ikke særlig nem at danse med'

Det vi ønsker allermest er at kunne starte op igen, når forholdene tillader det, og vi alle kan føle os godt

tilpas med at danse sammen.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter, revisorer og suppleant, fanebærer og suppleant

På valg er:

Næstformand: Axel§drenrcn Genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Helle Stryhn Genvalgt

Bestyrelsesmedlern: Bent Staugaard lrlielsen Genvalgt

Be:tyrelsessuppleant: Arne Larsen Genvalgt

Revisor: lnga Jensen Genvalgt

Revisorsuppleant: Bente Aalund Genvalgt

Fanebærer: lngen stiller oP

Fanebærersuppleant: lngen stiller op

Ved Generalforsamlingen 2020 kan ikke vælges fanebærere - opgaven t6ses ad hoc ved at en af dehagerne

ved arrangementer, hvor fanen præsenteres, varetager opgaven'

7. Eventuelt

Der drøftes mulighed for at undersøge om der er andre banker, hvor vilkår for gebyr og renteudgifter er

mere rentable for foreningen end nuvaerende bankforbindefse. Drøftes og afklares videre i bestyrelsen.

Henning Storm, der er æresmedlem i foreningen, takker for deltagelse ved hans 85-års fødselsdag i august,

hvor nogle af foreni medlemmer var mødt oF, og hvor fanen blev præsenteret ved Axet og Ell*n

Sørensen i dragter.

/-t*dÅ",

, Æb.{\er*n*t<n
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