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Referat - Generalforsamling i Rødovre Dansevenner  
Tirsdag 22.marts 2022 kl.19:00  
Sted: Rødovregård, Hestestalden, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre  
 
Deltagere:  
Der var 4 fremmødte fra foreningen: medlem Anders Gilbro Nielsen og tre fra 
bestyrelsen Tina Jensen, Jonna Glifberg og Birgitte Glifberg samt en gæst (revisor) 
Gitte Møller. 
 
1. Valg af dirigent 
Anna Kirkegaard blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, og 
dagsorden indeholder de korrekte punkter jf. vedtægterne. 
 
2. Valg af referent – Tina Jensen blev valgt som referent. 
 
3. Valg af stemmetællere – Birgitte Glifberg blev valgt som stemmetæller. 
 
4. Bestyrelsens beretning blev fremlagt ved formanden (se Bilag 1) 
Kommentarer: der ses en markant stigning af medlemmer efter august. 14 ud af 34 
medlemmer er fra Rødovre 
Rettelse til beretningen: det er den 3. Generalforsamling, ikke 2. Birgitte Glifberg sørger 
for at rette det i beretningen. 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
5. Regnskab for 01.03.21-28.02.22 blev fremlagt ved kasserer (se Bilag 2)  
Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Revideret Budget for 01.03.22-28.02.23 blev fremlagt ved kasserer (Bilag 3, 
revideret budget)  
Det reviderede budget af 14.03.22 blev godkendt. 
 
7. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling. 
 
8. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på 75 kr. årligt. 
Det blev godkendt. 
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9. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant  
 
- Valg af formand for 1 år (genvalg i 2023) – Birgitte Glifberg trækker sig som formand 
pga. tidsnød  
 
Der var ingen, der meldte sig som formand. De fremmødte drøftede, om man kan have en 
forening uden en formand? Den afgående formand Birgitte Glifberg kontakter Kultur- og 
Fritidsforvaltningen i Rødovre Kommune for at få hjælp til at afklare spørgsmålet. Det 
blev godkendt at forsætte uden formand, såfremt Rødovre Kommune godkender dette. 
 
Et forslag kunne være at uddelegere forskellige opgaver, som afgående formand har 
stået for, indtil der vælges en ny formand ved næste generalforsamlingen eller ved en 
ekstra ordinær generalforsamling, hvor eneste punkt er valg af ny formand.  
 
Anders Gilbro Nielsen meldte sig til at stå for hjemmesiden. Udover det skal bestyrelsen 
tage stilling til: kontaktpersoner til Rødovre Kommune, foreningens konti (Jonna Glifberg 
fortsætter med at have adgang). Birgitte Glifberg sørger for at bestyrelsen får login og 
passwords til diverse steder. 
 
- Valg af kasserer for 2 år (genvalg i 2024) – Jonna Glifberg genopstiller. 
Jonna Glifberg blev genvalgt. 
 
- Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år (genvalg i 2024) – Tina Jensen genopstiller. 
Tina Jensen blev genvalgt.. 
 
- Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år (genvalg i 2023) – Kira Glifberg genopstiller. 
Kira blev genvalgt. 
 
10. Valg af revisor (genvalg i 2023) – Gitte Møller genopstiller 
Gitte Møller blev genvalgt. 
 
11. Eventuelt 
Tak til den afgående formand for det store arbejde, der er lagt. 
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Idé fremlagt af Anders: Kan der bookes lokaler i Rødovre, så medlemmer frit kan bruge 
det til fri dans? Ja, gennem foreningen kan man booke via Foreningsportalen. Det kan 
bestyrelsen og Anders evt. arbejde videre med i den kommende periode. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen blev ophævet kl.20:00. 
 
 
__________________   __________________ 
Anna Kirkegaard   Tina Jensen 
Dirigent    Referent 
 
 


