
Referat fra generalforsamling i Stomping Boots 

fredag, den 25. februar 2022 

 

1. Valg af dirigent 

 Maybritt Stormly blev valgt som dirigent. 

 

2. Valg af stemmetællere 

 Inge Lise og Lisbeth blev valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning 

Formand, Inge-Lise Jensen, aflagde beretningen. Da det er kort tid siden der, på grund af Corona, 

blev afholdt generalforsamling 2021, var der ikke meget at berette. 

Der er nu 67 medlemmer i klubben. 

I 2021 deltog 75 personer i søndagsdans. 

I år vil der blive afholdt fælles afslutning den 22. april 2022 i Lunden. Indbydelse og nærmere 

information udsendes. 

Der vil blive afholdt julehygge den 4. december 2022. 

 En stor tak til klubbens instruktører, webmaster samt festudvalg. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

 Lis Kristensen gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på kr. 123,04.  

 Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af kontingent og budget 

 Lis Kristensen fremlagde budget for 2022.  

 Der bliver ingen ændringer i kontingentet. 

 Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet forslag. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

 Judi Sørensen, Lis Kristensen og Vinni Hansen var på valg. 

 Judi Sørensen ønskede ikke genvalg. 

 Lis Kristensen blev genvalgt som kasserer og Vinni Hansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem. 

 Hanne Sunds Eskildsen blev valgt som bestyrelsesmedlem. 

 Inge Lise Hvidsten blev valgt som 1. suppleant. 

 Gunhild Kristiansen blev valgt som 2. suppleant. 



 

8. Valg af revisorer og suppleanter 

 Lisbeth Pallesen blev valgt som 1. revisor. 

 Birgitte Langhoff blev valgt som 2. revisor. 

 

 Maybritt Stormly blev valgt som suppleant. 

  

9. Valg af revisor og suppleant 

 1. revisor blev Jytte Thorndal 

 2. revisor – Lisbeth Pallesen 

 Suppleant – Birgitte Langhoff 

 

10. Valg til udvalg 

 Tina Ottosen blev genvalgt til tøjudvalget. Endvidere blev Lusanthi Kristiansen valgt ind i udvalget. 

 Kirsten M. Juul modtog genvalg til festudvalget. Kirsten oplyste, at Kim Haurum og Lusanthi havde 

oplyst, at de gerne vil være i festudvalget. 

 Hanne Mølgaard Hedevang fortsætter som webmaster. 

 

11. Eventuelt 

 Intet til drøftelse under dette punkt. 

 

Skanderborg, den 7. marts 2022 

Charlotte Plougmann 


