Generalforsamling Bendixen dans 31-5-17
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
a. Kontingent: 600
b. Passivt medlemskab: 400
(Første 600 af deltagerbetaling for hold er kontingent)
Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
Valg af bestyrelse
a. Katja er på valg
b. Birgitte er på valg
c. Torben og Carlo er på valg som suppleanter
Valg af revisor
a. Lone er på valg som revisor
Eventuelt

1. Valg af dirigent: Katja blev valgt som dirigent
2. Valg af stemmetællere: Indi Wederkinck og Birgitte Lindberg blev valgt som stemmetællere
3. Formandens beretning: Fremlagt af Katja
a. Beretningen er godkendt.
b. Der blev spurgt ind til de forskellige udvalg og især foreningens hjemmeside. Der ønskes
mere information om foreningens planer og aktiviteter på hjemmesiden samt en hvem-erhvem sektion for bestyrelsen.
4. Regnskab: Fremlagt af Carlo Chow
a. Regskabet er i orden
b. Carlo har påtaget sig at lave budget for 2017
c. Der ifbm. Regnskabet spurgt ind til kontingent til KAF – Betales det forud? Og hvordan ser
det ud ift. Regnskabet 2017? – nærmere udmelding følger når budgettet for 2017 er klar

5. Kontingent: Kontingentet for den kommende sæson fortsætter uændret fra sidste år og kører efter
følgende satser:
a. Aktive medlemmer: 600,b. Passivt medlemskab: 400,(Første 600,- af deltagerbetalingen for hold dækker betaling af kontingent)
6. Indkomne forslag: Bestyrelsen har ikke modtaget nogle indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
a. Katja - Formand
b. Birgitte – Bestyrelsesmedlem: modtager ikke genvalg
c. Torben og Carlo er på valg som suppleanter

Katja, Torben og Carlo blev genvalgt til bestyrelsen.
Rikke Christiansen stillede op som bestyrelsesmedlem i stedet for Birgitte, og blev valg ind
8. Valg af revisor
a. Lone Bjerre modtager genvalg som revisor – Lone blev genvalgt
9. Eventuelt
a. Danserne vil ikke have forældrene kigger på i forbindelse med undervisning. Dette forbud
skal forældrene respektere og må derfor ikke stå i døren og se på. Dette gælder også på
brovingerne uden for salen.
b. Der blev efterlyst tidligere udmeldinger vedr. datoer for pointturneringer og
afdansningsbal. Bestyrelsen vil forsøge at indføre disse i foreningens kommende
turneringskalender for 2017/2018, så dansere og forældre kender datoerne på forhånd.
Turneringskalenderen vil fremover også indeholde turneringer i hiphop, show, senior dans
og andre stilarter og blive tilgængelig via foreningens hjemmeside.
c. Der blev spurgt om der kunne findes gratis lokaler til pointturneringer? Katja svarede at det
var godt og vel umuligt at få gratis lokaler og at der typisk skulle søges med 3 års varsel.
Der var dog ikke udbredt utilfredshed med pejsegården på mødet, og folk er glade for at
komme der. Vi holder derfor fast i pejsegården for nu.
d. Der blev udtrykt ønske om oprettelse af flere hold – evt. teknikhold? Andre forslag
inkluderede et Horton teknikhold eller lignende for danserne til at træne smidighed.
Deciderede teknikhold er også interessante, men det blev ønsket at de kommer til at ligge
tidligere på dagen, end de har gjort i den forgangne sæson så eleverne har bedre mulighed
for at komme.

e. General information: 1. uge i juli (uge 27) renoveres gulvene i Grøndalcentret. Der vil derfor
ikke være mulighed for selvtræning denne uge.
f.

Forældrene er glade for at vi holder Bendixens traditioner ved lige – eks. kongeligt
kompliment, fødselsdagsfejring, ”Lykke lotto” med mere. Dette vil foreningens undervisere
fortsat gøre.

g. Vedr. borde ud for sal 2 i Grøndalcentret: Britt har været i dialog med Grønddalcentret,
men har ikke kunne få endelig godkendelse til opstilling af borde ud for sal 2. Der bliver
fulgt op på dette.
h. Det er forbudt for forældre og pårørende at filme eller tage billeder i forbindelse med
undervisning. Eneste undtagelse er medlemmer af Bendixen dans PR-gruppe. Elever og
forældre skal dog have et forvarsel når der filmes eller tages billeder til PR brug, og det er
KUN Bendixen dans repræsentanter der må optage billeder og video til foreningsformål.
i.

Vedr. træningstøj: Der blev spurgt om der vil komme træningstøj til foreningens andre
dansere ud over standard/latin og voksendanserne? Svar: Ja. Der arbejdes i øjeblikket på at
sammensætte tøjpakker til danserne som evt. bliver med en lille brugerbetaling. Der gives
en melding så snart der er noget klar og tilbuddet vil gælde alle foreningens medlemmer.

j.

Der efterlyses lidt ekstra fokus på de andre dansearter (show, hiphop, funk. Med mere). De
andre dansere vil gerne føle sig mere integreret i foreningen. Foreningen vil forsøge at
imødekomme dette.

k. Der blev spurgt om DDD dansere må deltage ved DS’ DM 10-dans, der arrangeres i et
samarbejde mellem BD og KAF? Dette vides endnu ikke helt, men det antages at de ikke må
pga. DDD’s star klausul.
l.

Det blev foreslået at der blev brugt mere tid på opvarmning på hold. Dog virker dette ikke
som en konstruktiv brug af undervisningstid. Medlemmerne kan selv varme op i fællesskab
eller individuelt inden holdtræning.

