Referat af Siftende Generalforsamling

Køge d. 29.04.09

Til stede: Inger Thyssen Dam, Johan Johansen, Sanne Kellberg, Frank Kellberg,
Majbritt S. Petersen, Ellen Sommerlund, John Steinmejer, Denis Virlogeux, Iben Lotte
Bredmose, Dan Bredmose Larsen, Stephen Margetson, Jørgen Volder, Manon Volder,
Inge Ørting, Jesper La Cour, Anette Ikast
Hermed følger referat af stiftende generalforsamling vedrørende vores tangoforening
d. 28.04.09 i den Hvide By.
Vi valgte at følge den foreslåede agenda:
1. Valg af dirigent

Som dirigent blev valg Ellen Sommerlund

2. Valg af referent

Som referent blev valgt Dan Bredmose Larsen

3. Valg af
foreningens navn

Der var forslået tre navne: ”Tangoforeningen i Køge”(lægger sig lidt op ad ”Tangoforeningen” som en fraktion af
samme), ”Køge Tangoforening” og ”Tangoforeningen Køge
Bugt”
Vi berørte kort mere eksotiske navne men blev enige om at
ord som ”tangoforeningen” og ”Køge” skal indgå i navnet af
hensyn til søgning på nettet og signaler udadtil. På den
baggrund valgte vi navnet ”Tangoforeningen i Køge”

4. Gennemgang af
forslag til vedtægter

Vi gennemgik forslaget punkt for punkt og enedes
enstemmigt om vedlagte vedtægter. Vi aftalte, at Denis kom
med et forslag til et punkt omkring det enkelte medlems
hæftelse. Kommentar fra Dan: Dette er sket og indsat som
forslag i vedtægterne

5. Valg af mindst 3
medlemmer af
bestyrelse –
(formand,
næstformand,
kasserer)

Udfra vores diskusitioner omkring vedtægterne besluttede vi
kun at vælge en formand og en bestyrelse og lade
bestyrelsen konsitituere sig selv.
Følgende blev valgt:
Formand: Jesper La Cour (valgt for 2 år)

Medlemmer af bestyrelsen:
Anette Ikast (valgt for 2 år)
Inge Ørting (valgt for 1 år)
Iben Bredmose (valgt for 1 år)
Sanne Kellberg (valgt for 2 år)
6. Valg af 2
suppleanter

1. suppleant: John Steinmejer
2. suppleant: Dan Bredmose Larsen

7. Eventuelt

Valg af revisor: John Steinmejer
Valg af revisorsuppleant: Frank Kellberg
Bestyrelsen fremsætter forslag til kontigentets størrelse på
den ekstra ordinære generalforsamling d. 19.05.09

Ovenstående skulle være dækkende for vores møde, hvis du har kommentarer eller
spørgsmål venligst send en mail eller lad os diskutere det den 19.05.
Med venlig hilsen
Dan Bredmose Larsen

mail: dan.larsen@anmo.dk

