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Referat af generalforsamling  
Den 1. februar 2023. 
Sorø Bibliotek kl. 19. 
 
Deltagere: Pia, Ina, Anja, Lone, Charlotte og Søren. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
 1. Valg af dirigent.         

• Anja blev valgt. 

2. Formandens beretning samt godkendelse heraf.    
• Beretningen godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf.  
• Regnskabet godkendt. 

4. Fremlæggelse af budget samt godkendelse heraf.   
• Budgettet er som de faktiske udgifter sidste sæson. Derudover er der planlagt 

FAMILIE-lørdag 18/3 og 13/5 (bliver kun oprettet hvis der er nok tilmeldte til at 
dække undervisers løn) - læs evt. mere under børneballet.dk/VIGTIGE 
DATOER 

5. Fastlæggelse af kontingent. 
• Kontingentberegning forenkles. Kontingent er fremover inkluderet i 

aktiviteternes deltagergebyr. Kontingent/deltagergebyr for sæson 2023/2024 
er samme som 2022/2023 - kan ses på www.soroe-balletforening.dk  

	
6. Behandling af indkomne forslag. Modtaget 22/1-23 (Skal være formanden i 
hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen).  

 

6.1 FORSLAG  1 (vedtægtsændring): 

 
§ 5.1 Suppleres med: Bestyrelsen kan vælge at uddelegere den daglige ledelse til 
en administrator. 
 

• Forslaget er godkendt og skrives i vedtægterne. 
 



 
 
 
6.2 FORSLAG 2 (vedtægtsændring): 

 
§6.3 ændres til: Ved beløb under 5000 kr. kan kasserer/alt. administrator 
disponere alene. 
 

• Forslaget er godkendt og skrives i vedtægterne. 
 
 
6.3 FORSLAG 3 (kontingent): 
Kontingenter for sæson 2023/2024 forbliver samme som nu - kan ses her på 
www.soroe-balletforening.dk under TILMELD-knappen 
 

• Forslaget er godkendt. 
 
7. Valg af bestyrelse. 

• Søren Dam Nielsen er valgt til bestyrelsen. 
• Anja Eberhardt og Lone Christiansen var ikke på valg og fortsætter. 
• Pia, Ina og Vibeke genopstiller ikke - TAK for indsatsen ☺ 
• Ny bestyrelse (Anja, Lone og Søren) har planlagt at afholde konstituerende 

møde lørdag den 4. februar kl. 11.30 i Dansesalen. 
 
8. Valg af revisor.   

• Lillian De Neergaard havde givet tilsagn og fortsætter. 
 
9. Eventuelt.   

• Der er ansat en balletunderviser, som kan vikariere for Sofie Blond. 
• 18/2 arrangeres Workshop i BalletFitness®-systemet i Dansesalen i 

samarbejde med Balletforening Danmark (workshoppen er 
landsdækkende). Deltagere på Charlottes barretræningshold samt Sorø 
Balletforenings begyndere i voksenballet inviteres til at deltage i første del af 
workshoppen, som er målrettet motionister. 

• Charlotte inviterer til arrangement med Holstebroballetten og fællesspisning. 
• Leverede film fra Motivu til reklamebrug vist og set. Faktura fra Motivu er 

sendt til Ina, som fungerende kasserer indtil ny er konstitueret og oprettet i 
banken. 

 
Ref. Lone C 

 
 
  


