
 
 

Referat af Generalforsamling, torsdag d. 11/2-2021, kl. 18.30, over Zoom -  

mødet foregik både på dansk og engelsk 

Til stede fra bestyrelsen: Cath Jensen, Lisa Dahlkild, Ditte Egholm, Dorte Østergaard, Bettina Stoholm og 

Janne Weidinger.  

Fremmødte medlemmer: Tina, Sandie, Elizabeth, Rasmus, Susanne og Nicky 

 

Referent: Tina. Ordstyrer: Lisa 

1. Forkvindens beretning: Beretningen blev givet af Janne, der har fungeret som stedfortrædende 

forkvinde for Cath. Den var fuld af optimisme, blandt andet med stor ros til årets praktikanter. 

Bevillinger fra Statens Kunstfond betyder, at 2021 kommer til at indeholde 2 huskunstnerprojekter. 

Til sommer vil der være mulighed for to ugers (uge 28 og 29) fordybelse i integreret dans på 

Egmont Højskolen i Hou. Nicky og Janne kommer til at stå for ugerne sammen, hvor deltagere vil 

være voksne danseinteresserede og familier. Vi er så heldige at medlemmerne af FIMD må deltage 

og har mulighed for at støtte op om arbejdet, og nyde Hou, samvær og dans i lange baner. 

2. Regnskabet 2020 - godkendt.  

3. Budgettet for 2021 ser positivt ud. Især fordi foreningen har fået to bevillinger fra Statens 

Kunstfond. 

4. Foreningens frivillige Eksterne Revisor og sparringspartner for Dorte stopper. Paul Hartvigson (en 

danser i foreningen) har tilbudt sin hjælp, og stillingen slås op i frivilligjob.dk, hvor foreningen 

tidligere har haft succes med at rekruttere frivillige. 

5. Behandling af indkomne forslag: 

- vedtægtsændring vedtaget, så møder fremover kan finde sted online 



- vedtægtsændring om stemmeafgivelse vedtaget: fremmødte medlemmer til 

Generalforsamling har stemmeret. Suppleanter har taleret, men ikke stemmeret til 

bestyrelsesmøder. 

(Dette punkt blev debatteret, og det blev bemærket at det mest var en formel ændring, idet der aldrig har 

været behov for at stemme ved bestyrelsesmøder, i foreningens historie.) 

6. Kontingent blev atter fastsat til 100 kr. årligt. 

7. Dagens vigtigste punkt var valg til bestyrelsen, da der kommer til at ske nogle ændringer. 

Bestyrelsen skal fortsat bestå af 5 medlemmer og 2 suppleanter. 

- Cath træder tilbage som forkvinde, men ønsker at fortsætte som suppleant. 

- Malene stopper i foreningen, hvilket åbner for en Suppleantpost. Mange tak til Malene for 

denne gang. 

- Sandie blev valgt ind som Forkvinde i foreningen. Vi byder hende hjerteligt velkommen. 

Da der desværre var indkaldt til Generalforsamlingen med mangelfuldt overblik over hvilke 

medlemmer der træder ind og ud i år, indkalder foreningen snarest til Ekstraordinær 

Generalforsamling. 

8. Præsentation af nyt medlem: 

Sandie - stødte på FIMD i forbindelse med sit arbejde som pædagogisk medarbejder i et bosted for 

handicappede. Efter en workshop begyndte hun sin egen personlige rejse som danser i foreningen. Sandie 

ønsker at stille op som Forkvinde til bestyrelsen. 

9. Cath overdrog Forkvindeposten med bevægelse, til Sandie Anna Liv Tange 

10. Dato for næste bestyrelsesmøde 15/2. 2021, kl. 18.30, online via Zoom 

 

 

___________________________                                     ____________________________ 

Underskrift Referent                                                                     Underskrift Ordstyrer 


