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 Referat fra generalforsamlingen i KOD Århus, 19. marts 

2017 kl. 13.00 

 

Sted: Folkestedet, Carl Blochs Gade 28 

  

 Dagsorden 1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Forelæggelse af årsregnskab 

5. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret 50 kr. for de, 

der ikke deltager i ugekurser) 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg: Eva, Torben, Birthe D, Jan B. 

Valgt ved sidste generalforsamling (for 2 år): Rikke, Susan, 

Birthe T, Mogens, Kurt B. 

Der er 9 bestyrelsesmedlemmer, hvor der følgelig skal vælges 

4 medlemmer, inklusiv de af de nuværende medlemmer, der 

ønsker genopstilling. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg: Kurt O, og Marianne 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

 

 

Ad 1 Valg af dirigent: 

Formand Mogens Pedersen bød velkommen. 

Gitte Kiilerich blev valgt til dirigent. 

 

 

Ad 2 Valg af referent: 

Eva Gedsø blev valgt. 

 

  

Ad 3 Bestyrelsens beretning: 

Formanden fremlagde en fin beretning med gennemgang af 

årets begivenheder i 2016: 

Beretning:  

Et år med mange nye tiltag – 59 arrangementer det seneste år 

– hvoraf jeg vil prøve at ridse nogle op i beretningen her. 

Landsmøde 2-3 april 2016: - Fokus på PR og ny 

kommunikationsstrategi - Drøftet de nye tiltag omkring fokus 

på især de 35-50 årige. - Nyt logo som bedre matcher tiden 

vores musik kommer fra. - 4 best medlemmer og ildsjæle 

deltog. - Danseaften lørdag hvor det var dejligt at se flere fra 

KOD Aarhus. - Søndag generalforsamling hvor især 

tilmeldingssystemet Flextilmeld kontra Nemtilmeld, samt 

udfordringerne omkring den nye hjemmeside (som i øvrigt 

lige var blevet hacket kort tid før) blev drøftet - Peter fra 

Horsens valgt ind i KOD Danmarks bestyrelse i stedet for 

Benny Emil som ikke modtog genvalg.  
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PR udvalg: – Tiltrække og fastholde medlemmer. Arrangeret 

indslag i form af bl.a. dans rundt omkring i bybilledet De 2 

seneste begynderhold havde i efteråret deltagelse af 11 mænd 

og 18 kvinder – og her i foråret er det 16 mænd og 21 

kvinder. Dertil 4 mandlige hjælpere fra mere øvede hold. Vi 

har især haft stort succes med at medlemmerne har delt 

postkort ud på deres arbejdspladser og sportsklubber og rundt 

omkring på byens cafeer. Desuden har vi mange gode 

ambassadører for Kom Og Dans, som v.h.a. mund-til-mund 

metoden hverver nye medlemmer til os.  

For at fastholde:  

Swingcafe fra 20.30 til 21.45 på tirsdage i efteråret hvor vi 

havde en sal ledig på Rosenvangsskolen. Swingcafe er tænkt 

som tilbud til de mere øvede dansere, hvor der er mulighed 

for at arrangere og øve de teknisk lidt sværere danse. Fint 

fremmøde – jeg kender ikke tallene præcist. Søndagsdans på 

Folkestedet – 2 søndage i efteråret, og 2 her i foråret – 

gennemsnitligt 50 deltagere så god succes med det også. 

Søndagsdans har det formål at integrere nye dansere i 

foreningens sociale liv og i det hele taget øge 

sammenhængskraften i foreningen ved at deltagere fra 

forskellige hold lærer hinanden at kende og danse sammen - 

og ved at dansere, der ikke længere går på kursus, jævnligt får 

mulighed for at komme ud at danse – til glæde for dem selv, 

men da i høj grad også for de nyere dansere. Så det vil vi 

gerne prioritere også fremover.  

I det hele taget vil vi gerne have inddraget flest mulige 

medlemmer i foreningens liv og arbejde. Vi er jo en frivillig 

forening, så alle må give et bidrag til at vi får en god forening. 

Vi er allerede godt på vej. Vi er organiseret på den måde at vi 

jo har en bestyrelse, men derudover har vi forskellige udvalg, 

der selv organiserer de praktiske ting, der skal til for at vi kan 

skaffe og fastholde nye medlemmer, holde danseaftener og 

sætte nye initiativer i gang som søndagsdans og lignende.  

PR-udvalget er et af disse udvalg, derudover har vi pt. et 

danseaftenudvalg og et musikopstillerudvalg. Men der kan 

sagtens være flere udvalg. Vi ønsker at organisere arbejdet så 

effektivt som muligt, så vi kan bruge tiden på at danse og 

skabe et godt socialt liv. Vi vender tilbage til organiseringen 

senere i dag, når vi skal tale om input fra jer.  

Ungeafdeling: Dejligt med en så stor og aktiv ungeafdeling – 

ca 100 i alt. 90 deltagere til introaften for en måneds tid siden 

– Flot ! Også dejligt at vi ser så mange af jer unge til vi ”knap 

så unges” danseaftener  

Kulturby 2017: Vi var 3 fra bestyrelse og PR-udvalg til 

workshop omkring hvordan netop vores forening kunne 

bidrage. Mange forskellige foreninger, kulturelle interesser og 

sportsgrene var repræsenteret. Vi bestemmer ikke selv hvem 
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og hvad der skal bidrages med. Weekenden 5/6 november 

kommer der et 24 timers event som vi håber at deltage i. Mere 

herom senere, og noget at arbejde videre med for den nye 

bestyrelse.  

Molbo Rock i april sidste år. Stor succes – som sædvanlig - 

fristes man til at sige. Overskud på ca. 2.800 kr. og deltagelse 

af 120 mænd og kvinder. Vi forventer at der er Molbo Rock i 

2018 også.  

Mobilt dansegulv og mobilt anlæg og mere lydudstyr 

generelt. Hurtig reaktion. Danset på Dokk1, Bispetorv og et 

par andre steder hen over sommeren. Også dans her nedenfor 

Folkestedet – passe på med for høj musik af hensyn til 

naboerne.  

Undervisning efterår 2016 deltog ca. 140 kvinder og mænd. I 

indeværende sæson er det ca. 155 Vi begynder nu at kunne 

mærke de store hold begynder at rykke op. Ikke mindst Vid 1 

er stort i forhold til tidligere sæsoner. Tak til hjælpere på alle 

niveauer fra de mere øvede hold.  

Fremtiden:  

Danseaften 27. maj. Bliver som det ser ud nu lavet som en 

50er fest.  

Tilmeldingssystem Flextilmeld, ny/gammel hjemmeside, 

fastholde medlemmer, udvikle og igangsætte nye tiltag, 

planlægge næste Molbo Rock i 2018 – så masser at tage fat 

på for den nye bestyrelse. 

Kommentarer til beretningen: 

Søren B. Hansen: Flot og fyldig beretning 

Lone Pedersen: Fantastisk aktivitetsniveau 

Beretningen blev godkendt med klapsalver 

BirtheTofting: Ville gerne have en snak med medlemmerne 

om fremtiden – Emnet tages op under eventuelt 

 

Ad 4 

 

Kort præsentation af den eksisterende bestyrelse, som var 

tilstede 

 

Forelæggelse af årsregnskabet: 

Birthe Due gennemgik regnskabet.  

En fordobling af ”passive” medlemmer - 28 betalende i 2016.. 

Stigende indtægter på kursusgebyrer 

Stigende udgift til KOD DK, da satserne blev sat op medio 

2016. 

Lidt lavere indtægter på danseaftner, da vi kun hvder 4 

danseaftner, hvor der blev betalt entre 

Nytårsaften gav et lille overskud – og der er planlagt at holde 

nytårsaften 2017 

Molbo Rock gav et overskud på 2.800 kr. 

Årets gav et underskud på 4.038 kr. – hvilket medførte 

højlydte klapsalver fra salen. 
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Formue på i alt 289.784 kr. 

Så vi er stadig en holden forening 

Spørgsmål: 

Ulla Dybdal: Bad om en uddybning for hvorfor taksterne til 

KOD DK er stigende.  

 Søren: Det skyldes at intro aftnerne ikke er fritaget for 

Royality  

Gitte Kiilerich og Lena Overgaard: Oplyste at vi har 

skullet betale noget ekstra til KOD DK for den fælles 

markedsføringen 

Poul Grunnet: Vi har også fået flere medlemmer, som 

gør vi skal betale mere til KOD DK 

Søren B. Hansen: Der er lavet nyt kursusmusik, som 

er lavet i udlandet, det har kostet millioner. 

 

Regnskabet blev godkendt med klapsalver 

 

Ad 5 Fastsættelse af kontingent: 

Uændret 

Søren B. Hansen: Fortalte ”hvorfor betaler vi de 50 kr.” – 

Hvis man ikke danser på hold, skal man betale kontingent ,da 

vi er en forening. Man skal betale, for at have stemmeret til 

generalforsamlingen samt for at måtte danse til f.eks. 

danseaftner (p.g.a. afgifter til KODA) 

 

 

Ad 6 PR udvalget v. Birthe Tofting: 

Som nyt udvalg fra generalforsamlingen sidste år, var vores 

fokus (i tråd med KOD hovedbestyrelsen's oplæg fra 

landsmødet) mere PR og hvervning af yngre dansere, hvilket 

vi må sige er lykkedes, dans ude i byen i det fri, samt PR for 

sæson start både i september og januar. Herefter er vi begyndt 

på snakken om hvordan vi fastholder de erfarne dansere, og 

vil arbejde med det også, hvilket er i tråd med landsmødet i 

den kommende weekend. 

SwingCafe - tirsdag 

Lone Pedersen: Håber at SwingCafeen (tirsdage på 

Rosenvangskolen) genoptages, så de ”gamle” kan komme ud 

og danse på en kursusaften, og her møde de nye dansere og 

fornemme stemningen. 

PR-udvalget vil undersøge, om der er grundlag for at 

genoptage SwingCafeen. 

Søren nævnte at man måske kunne fortsætte med 

SwingCafeen, måske med en lille egenbetaling fra dem, som 

ikke danser på hold 

Ung: Spurgte til hvad SwingCafe er: 

Søren: Vi havde et ledigt lokale på Rosenvangskolen om 

tirsdagen, som vi benyttede til uformel dans for ALLE – 

derved en SwingCafe for alle. 
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Temadans: 

Anni Rønde: Ærgeligt at tema blev aflyst her i foråret 

Ulla Dybdal: Kunne ønske sig lidt mere niveau opdelt tema 

hold eller evt. 2 hold. 

Flere: Der er mangel på instruktører, så der er en begrænsning 

med max 6 undervisningslektioner pr. sæson pr. forening 

Lone Pedersen: Måske har søndagskurserne taget mange af 

temadanserne, så de ikke deltager så meget på ugekurser. 

Danseaftner: 

Birgit Bech: Hvorfor har vi kun 3 danseaftner pr. sæson? 

Birthe T. Den gamle bestyrelse valgte at sætte det ned til 3 

danseaftner p.g.a. mangel på hjælpere. 

Poul G: Vi har til gengæld fået mange andre arrangementer – 

sommer- og vinterdans. 

Gitte K: Savner stadig flere danseaftner i Aarhus, hvor de 

erfarne dansere kommer. 

Poul G og Bente Hove: Der er jo dog mange foreninger der 

holder danseaftner. Så man kan altid komme ud og danse i 

weekenderne 

Søren: Aarhus kunne måske lægge flere danseaftner på 

fredage? 

Sommer- og vinterdans: 

Lena: Stor succes med sommer- og vinterdans – her kommer 

folk lang vejs fra (Odense, Aalborg, Herning) 

Anni: Måske har vi kvalt os selv i vores succes. Savner 

hyggen ved bordene som i starten. Bordene er ”sparet” væk, 

så der blev plads til alle danserne. 

Birte T. præsenterede grupperne 

 PR udvalg 

 Forplejning på Katrinebjergskolen 

 Opstilling/åbne/lukke på Katrinebjergskolen 

 Opstilling/åbne/lukke på Rosenvangskolen 

 Opstilling/åbne/lukke på Folkestedet 

 Forplejning på Folkestedet 

 

Nye grupper: 

 HR / organisering  

 Instruktører (hvem, hvad og hvor skal der undervises 

i) 

 BIS: Der holdes en aften pr. sæson for bestyrelsen, 

instruktørerne og DJ’s. 

 Dansens Hus Udvalg: Få fat i andre danseforeninger 

om samarbejde om dansesteder (eller i PR udvalget) 

 

Grupperne skal tage en del af arbejdet for bestyrelsen – 

indstille til bestyrelsen og så skal bestyrelsen enten godkende 
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eller afvise gruppens forslag 

Der var en god dialog, og mange meldte sig til grupperne. 

Bestyrelsen vil sørge for, at alle medlemmer får mulighed for 

at se grupperne og deltagerne. 

 

Oprykningsproblematik og manglende mænd på nogle 

hold: 

Der var en snak om oprykningspolitikken. Det bliver et emne 

på Landsmødet i Kolding. 

Lone Pedersen: Der skal være plads til både at sige til 

danserne, at de bør tage en sæson mere på et hold, men 

samtidig også at nogle også kan rykkes op ”før tid” 

Rikke Dam: Vi bør huske på vores værdier i foreningen. Vi 

skal fortsat være en danseforening og IKKE en Danseskole. 

Lars Jespersen: Skriv til de unge når I mangler mænd til 

tirsdagsholdene I det hele taget tage kontakt til de unge til 

eksempelvis danseaftnerne, hvis der er noget de kan hjælpe 

med. 

Birthe T: Bad om hjælp til 50ér festen i maj måned. Hvem vil 

være med? Musikken er klar, lokalet er klar er du klar? 

 

 

Ad 7 Valg til bestyrelsen: 

På valg: Eva, Torben (ønsker ikke genvalg), Birthe D, Jan B. 

(ønsker ikke genvalg) 

Valgt ved sidste generalforsamling (for 2 år): Rikke (trækker 

sig), Susan, Birthe T, Mogens, Kurt Blach. 

Der skal vælges 5 bestyrelsesmedlemmer 

Følgende stiller op: 

Eva Gedsø 

Birthe Due 

Marianne Siersbæk 

Lena Overgaard Jepsen 

Michael Lang Pedersen (fra Ung Swing  ) 

Søren Boy Hansen 

 

Afstemningen gav følgende: 

Eva Gedsø: Valgt for 1 år 

Birthe Due: Valgt for 2 år  

Lena Overgaard Jepsen: Valgt for 2 år 

Michael Lang Pedersen: Valgt for 2 år (fra Ung Swing  ) 

Søren Boy Hansen: Valgt for 2 år  

 

 

 

 

Ad 8 Valg af 2 suppleanter 

Marianne Siersbæk 

Kurt Olesen 

Jan Nielsen 
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Afstemningen gav følgende: 

Kurt B. Olesen 

Jan Nielsen 

 

Mogens takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer – Rikke, 

Jan B, Torben og Marianne 

Ad 9 Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Gitte Kiilerich blev valgt til revisor og Ulla Dybdal til 

revisorsuppleant. 

 

 

Ad 10 Eventuelt: 

Birgit: Når vi har så mange penge, kan vi ikke bruge penge på 

bands lidt oftere. En opgave til bestyrelsen. 

Lars Jespersen. Vi unge vil hellere have mad i stedet for 

bands.  

Julie: Gerne mere frugt og grøntsager. Evt. selvbetjening i 

køkkenet 

Lars Jespersen: Kontingentprisen skal der ikke røres ved, det 

er en passende pris. 

 

Mogens Pedersen takkede for fremmødet og engagementet 

hos medlemmerne. 

 

 

 

Ca. 35 fremmødte deltagere, ekskl. bestyrelsen. 

Referent: Eva 


