
Generalforsamling Nordvest Ballroom 
Søborg, 6. maj 2018 

 

1) Valg af dirigent:  

Bestyrelsen foreslår Mads som dirigent. Mads blev valgt og erklærede generalforsamlingen for 

lovligt indkaldt og repræsentantskabet beslutningsdygtige. 

 

2) Valg af stemmetællere: 

Til stemmetællere foreslås: Claus B. og Claus S. Begge blev valgt. 

 

3) Formandens beretning: 

2017 var et forholdsvis stille år i NVB. Vi har haft hold hele 2017 med Søren/Mads som undervisere 

på niveau 1 og Avely på niveau 2. NVB deltog ved Kulturhavn 2017, hvor vi fik tre timer på en 

perfekt beliggende scene. Desværre var tilslutningen kun stor i den første halvdel af seancen. Vi fik 

besøg af tidligere NVB-dansere, men vi havde ikke held med at lokke særlig mange til vores 

undervisning. Vi havde dog en god dag i godt vejr på Ophelia plads. I 2017 blev Copenhagen Open 

besøgt og turen blev valgt gentaget i 2018. Vi nåede ikke at holde et julearrangement, som ellers 

var lovet. Arrangementet gik desværre i vasken ved en aflysning af det arrangement vi ville invitere 

vores medlemmer med til. Tak til bestyrelsen og alle deltagerne på holdene i det forgangne år. 

Kommentar fra Claus B.: Yderligere markedsføring i efteråret kunne have været til hjælp. 

Beretningen blev godkendt.  

 

4) Kassererens beretning: 

Claus S fremlagde årets regnskab. Positivt resultat i form af overskud. Revisorerne anbefaler at 

regnskabet bliver godkendt. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

5) Fastsættelse af kontingent: 

Vi fortsætter med 50 kr. 

 

6) Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag 

 

7) Valg: 

a. Formand: Mads er villig til genvalg. Mads genvalgt. 

b. Bestyrelsesmedlemmer: Eva ønsker ikke genvalg. Søren er villig genvalg. Mitzi har 

tilkendegivet ønske om at stille op. Søren valgt og Mitzi valgt in absentia. 

c. Suppleant: Eva stiller op. Eva er valgt. 

d. Resvisor: Ove ønsker ikke genvalg. Vagn Kristensen stiller op. Vagn er valgt. 

 

8) Eventuelt: 

Intet 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 


