
 
 

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling d. 3. marts 2021, kl. 18.30  

over zoom 

Til stede: Cath, Susanne, Tina, Lisa, Bettina, Rasmus, Anne-Marie, Dorte, Sandie, Ditte og Janne 

 

1) Lisa var ordstyrer. Tina tog referat. 

2) Referat fra Generalforsamlingen blev godkendt. 

 

3) Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: 

Den Ekstraordinære Generalforsamling tjente formålet at få valgt nye medlemmer ind i bestyrelsen, da der 

ikke kom helt styr på dette til Generalforsamlingen i februar.  

Valget af den nye bestyrelse blev godkendt af alle og det forventes at bestyrelsen konstituerer sig som 

nedenstående på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Janne Weidinger Kristensen går af som næstforkvinde i valgperioden og træder ud af bestyrelsen, hvormed 

hun kan hellige sig mere tid som foreningens Kunstneriske leder. I denne rolle vil hun stadig deltage i 

bestyrelsesmøderne. 

Lisa Dahlkild stiller op som næstkvinde for 1 år. - Lisa har danset i foreningen nogle år - også i 

performancegruppen. Lisa har mange års erfaring fra Bagsværd Amatørteater, især som kasserer. 

Bettina Stoholm Christensen går af som bestyrelsesmedlem i valgperioden.  Bettina vil gerne lægge hus til 

møder, når vi kan mødes fysisk, fremover. Det blev påpeget, at man skal være opmærksom på p-forhold 

hos Bettina. Medlemmerne var enige om at løse denne opgave samlet - helt i foreningens ånd. 
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Ditte Egholm stiller op som bestyrelsesmedlem for 1 år. Ditte er uddannet moderne danser, og har 

specialiseret sig inden for integreret dans. 

Tina Madsen stiller op som bestyrelsesmedlem for 2 år. Tina har især deltaget på foreningens workshops 

nogle år.  

Cath B. Jensen stiller op som suppleant for 2 år. Cath trådte tilbage som forkvinde ved 

Generalforsamlingen, og fortsætter som suppleant for at have ‘fingeren på pulsen’. Vi siger stort tak til Cath 

for hendes utrættelige arbejde - sammen med Janne - at have tegnet foreningens profil siden begyndelsen. 

Sandie Liv Tange overtog posten som forkvinde, og vil derigennem fortsætte sin personlige rejse med 

integreret dans. 

Rasmus Lund-Sørensen stiller op som suppleant for 1 år. Rasmus har især styr på handicapområdet i 

Midtjylland, og vi håber han kan være med til at etablere FIMD på den anden side af sundet. Rasmus har 

erfaring fra CP-Danmark og Dansk Handicapforbund. Han tager gerne turen fra Jylland for at være med på 

bestyrelsesmøderne en gang imellem. Ellers sørger vi selvfølgelig for, at han kan deltage via zoom. 

Anne-Marie Kaster bliver foreningens eksterne Revisor. Hun har kontaktet foreningen via frivilligjob.dk og 

vil gerne hjælpe os. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

4) Planlægning af næste møde. Datoen for næste bestyrelsesmøde vil være den 23. marts 2021, kl. 18.30 

over Zoom. 

5) Bestyrelsesarbejdet fremover. 

Da sammensætningen af bestyrelsen er ny, vil vi gerne mødes ofte det næste stykke tid for at lære 

hinanden at kende og for at få fod på arbejdets karakter og evt. målsætning. 

 

udarbejdet og gengivet af Tina Madsen 
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