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Generalforsamling i Kom og Dans Laurbjerg
Torsdag den 23. marts 2017 kl. 20.00, Multisalen, Lilleåskolen, Laurbjerg

Referat

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af regnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent

Gert Aamand blev valgt til dirigent.

Ad 2 - Valg af referent

Anne Aamand blev valgt til referent.

Ad 3 - Bestyrelsens beretning

Det er 4. general forsamling i KOD Laurbjerg som selvstændig forening under KOD Danmark. Start 2011,
de første 3 år som satellit-forening til KOD Randers. Samarbejdet med KOD Randers er stadig godt og
det har ført til tangoaftener i Randers både i efteråret 2016 og foråret 2017. Derved spredes tangoen
ud til større klientel.

2016 god sæson. Tilslutningen har været tilfredsstillende med 15 betalende på grundkursus og 22 på
videregående på forårskurset. Dertil kommer ikke betalende, som er dem der glade træder hjælpende
til. Det er bestyrelsesmedlem Annette Hjuler, der som eneste løn for sit bestyrelsesarbejde får gebyrfrit
kursus. Heller ikke personer, der træder til når der mangler dansepartnere, betaler. Palle er et
mønstereksempel, han hjælper gerne til med at få puslespillet til at gå op.

I efterårssæsonen var der 14 betalende på grundkurset og 19 betalende på videregående.

Traditionelt er der afholdt en danseaften i hver sæson, men i 2016 lod det sig ikke gøre. Den ene gang
fordi det kolliderede med et stort KOD arrangement.
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Favrskov4ren hedder en ny forening - et samarbejde mellem landsbyerne Laurbjerg, Granslev, Bøstrup
og Houlbjerg. Byerne styrker og hjælper hinanden frem for at konkurrere om borgerne. Favrskov4ren
holdt landsbymesse i Laurbjerg, hvor KOD Laurbjerg havde en stand. Der kom mange forbi for at få en
dansesnak, men det gav desværre ikke nye dansere. En hyggelig messe, hvor Lene og Bjarne lavede to
opvisninger.

Målgruppe kom derefter til overvejelse og alt tyder på at nye medlemmer skal findes blandt folk, der
allerede er i KOD og kender konceptet, og ønsker at komme for seriøst at blive bedre til at danse.

KOD er en danseforening, hvor vi snakker lidt, det er ikke en snakkeforening, hvor vi danser lidt.

Indtil nu er Bjarne og Lene de eneste tangoinstruktører i KOD Danmark. Men nu er der givet grønt lys
for oplæring to nye par til tangoinstruktører. Der er to dygtige tangopar i kikkerten. Tango er en god
forudsætning for de andre danse, som KOD tilbyder kurser i.

I 2016 var KOD Laurbjerg repræsenteret i udlandet. Lene og Bjarne var instruktører i tango i Spanien,
ved dansecampen Sydendans, som KOD Norge afvikler hvert år. En stor oplevelse der udløste endnu en
invitation til i år, men p.g.a. tidnød er der takket nej.

Lene og Bjarne stod også for tangoundervisningen på den årlige swingcamp på Ærø.

Lene er blevet swinginstruktør - så måske bliver der engang swing i Laurbjerg.

Fremtidens kursusaktivitet er drøftet med forskellige scenarier. Formodentligt fortsættes som hidtil
med forårs- og efterårssæson for begyndere og videregående, 10 gange pr sæson, suppleret med
endagskurser som for eksempel valsekurset, der netop er afholdt. Hvis der er gode ideer modtages de
gerne.

Tak til alle hjælpere, der hurtigt træder til ved afbud en danseaften - det er meget værdifuldt.

Beretningen blev godkendt.

Ad 4 -Forelæggelse af regnskab

Regnskabet blev forelagt og gennemgået. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5 -Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet er 50 kr. pr år. Det opkræves halvårligt - 25 kr. pr. gang. Kontingentet forbliver uændret.

Ad 6 -Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Ad 7 - Valg til bestyrelsen

På valg er formanden: Bjarne Larsen. Bjarne modtager genvalg.

Bjarne Larsen blev genvalgt.
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Ad 8 - Valg af suppleant

På valg er Birthe Bøtker og Poul Grunnet.

Begge blev genvalgt.

Ad 9 - Valg af revisor og revisorsuppleant

Kurt Jensen er revisor og fortsætter gerne som revisor. Kurt Jensen er genvalgt.

Der er ingen suppleant.

Ad 10 - Eventuelt

Revisoren skrives fremover på udsendte dagsorden på lige fod med bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter.

Kan der overvejes anden dansedag – p.g.a. undervisning i Viborg og Silkeborg samme dag. For eksempel
onsdag? Der trækkes dansere derfra.
Skolen er optaget om onsdagen, der er børnefolkedanserne. Ønsket er noteret, hvis mulighed byder
sig. Hvis andre lokaler, kommer der en betaling på. Skolen er gratis.

Generalforsamlingen udtrykte tak for bestyrelsens arbejde.

Dirigenten takkede for god ro og orden.


