
Referat fra generalforsamling i Glad Dans Viborg den 23. februar 2017 
 
Niels Rohde Pedersen bød velkommen til Generalforsamlingen 2017. En GDV nål blev 
udleveret til alle. 
 
 
1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Ole Lykke Nielsen 
 Ole Lykke Nielsen blev valgt.  
 
Dirigenten takkede for valget, gennemgik indkaldelse og dagsorden set i forhold til vedtægternes 
krav i § 5. Dirigenten konstaterede at formalia var overholdt. 
Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til indkaldelse og dagsorden – dirigenten 
erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 
 

 
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning – herunder udvalgenes 
beretninger. 
 
Formanden aflagde beretning: 
 

Tilslutning 

I får sædvanen tro først noget statistik: På eftermiddagsholdet danser 41, på aftenholdet danser 90 

og på de to hold for moderne pardans danser 65. Der er 110 som er medlemmer af Folkedans 

Danmark via GDV samt 8 – 10 som danser på aftenholdet men er medlem af FD via andre 

foreninger. Når Glad Dans Viborg sammenlignes med andre foreninger, kan vi være stolte af, at 

der er 4-5 kvadriller på eftermiddagsholdet og 8-9 kvadriller på aftenholdet, hver gang der danses.  

Hvis nogle savner tallene fra B og U, kommer de senere. 

Lokaler 

Ved starten af indeværende sæson indførte Trepas et nyt låsesystem. Det har givet problemer 

bl.a. med at låse op, således at vi har stået udenfor og frosset. Bestyrelsen har hver gang påtalt 

problemet over for Trepas. Da der desværre ikke er køkken i Trepas, følger bestyrelsen meget 

nøje, om der bliver andre steder i byen, der opfylder vores krav til det ideelle dansested.  

Hvis stedet bliver fundet, skal der laves mange analyser og beregninger, inden der kan siges ja. 

Feks. hvor mange andre vil benytte stedet om dagen? Hvor stor indflydelse vil det få på GDVs 

økonomi?  Hvor mange medlemmer har GDV om 10 år osv.? 

Forrmanden bad dirigenten give ordet til Mary Mikkelsen, seniorudvalget, som aflagde 

beretning for aktiviteter på seniorholdet: 

Vi fortsatte sæsonen som vanlig med Kirsten Vestergaard som instruktør og Tonny Jensen som 

leder af musikken. 

Deltagerantallet var også nogenlunde uændret – ca. 40 dansere. 

Vores efterhånden vanlige fødselsdag i Farsø i marts blev aflyst. Heldigvis kunne vi selv lave lidt 

fest, så vi fik Kirstens hjemmebagte boller og lagkage. 

To af vores udvalgsmedlemmer Marie Christensen og Esther Bennedsen ønskede ikke genvalg til 

udvalget. I stedet blev Jørgen Toudal og Bent Nielsen valgt. 



Suppleanterne Ejvind Kjellerup og Vibeke Nielsen blev genvalgt. 

Viborg Spillefolk var på besøg den 14. april. En eftermiddag som vi altid nyder. 

Den 28. april havde vi afslutning, hvor vi spiste lidt smørrebrød, kaffe og kage, dansede og 

hyggede os. 

Den 16. juni var vi til grillaften hos Sigfred. Endnu en fantastisk aften, hvor vi blev guidet til et for de 

fleste vist ukendt sted med en fantastisk historie. En aften med meget flot tilslutning. 

Den 22. juni kaldte Sønæs igen i forbindelse med Snapstinget. Det var også en dejlig dag.  

Efteråret kom, og vi startede stille og roligt op. Vi var stadig ca. 40 dansere, kun med lidt 

udskiftning. 

I september var vi inviteret med til en sensommertur til Hvidsten kro. Jeg har kun fået positive 

tilbagemeldinger fra dem som deltog. 

Til vores juleafslutning blev foreningens nye fane indviet. Meget højtideligt. Vi fik lækker mad, kaffe 

og kage og der blev danset og hygget. Som dansker må vi vist sige en rigtig god aften. 

Til slut vil jeg gerne på udvalgets vegne takke aktivitetsudvalget og hele bestyrelsen. 

En stor tak skal også lyde til Kirsten og Tonny samt alle spillefolk. 

Ikke mindst en stor tak til danserne, for hvis ikke I var der, var der jo slet ingen folkedans. 

Tak alle sammen. 

Formanden bad dirigenten give ordet til Ebbe Rasmussen, aktivitetsudvalget, som aflagde 

beretning for aktiviteter på aftenholdet: 

En stor tak til Per, Dorrit og Bodil, der efter aftjent værnepligt valgte at forlade aktivitetsudvalget 

sidste år og velkommen til Bent og Bente, der sammen med Marie og mig blev det nye 

aktivitetsudvalg, og til Bent Kristensen som fast tilknyttet praktisk medhjælper.  

Der har siden sidste generalforsamling været brug for aktivitetsudvalget til Sæsonafslutningen, vor 

Juleafslutning og i år igen et Nytårstaffel.  Endvidere har aktivitetsudvalget sørget for øl/vand til 

andre GDV arrangementer.  

Derudover arrangerede vi en tur til Hvidsten Kro, hvor Hans Nejsum holdt et medrivende foredrag 

for os om Hvidstengruppen og kroen. Alle var inviteret med, og som vor danseleder Kirsten 

bemærkede, var det dejligt at se 3 generationer danse sammen til festlig musik leveret af Michael, 

Dorte og Tonny.    

Det er en fornøjelse at være i aktivitetsudvalget, når GDVs medlemmer bakker så talstærkt op – i 

alt deltog 392 personer i de 4 arrangementer.   

Endvidere er det en fornøjelse at arrangere aktiviteter, når så mange tilbyder deres hjælp med 

borddækning, anretning, borde, stole, rengøring m.v.- tusind tak for det! 

De nævnte aktiviteter har alle været krydret med glad musik fra vore i alt 12 faste spillemænd og 

under kyndig danseledelse af Kirsten og Karen. 

Aktivitetsudvalget står også i stor gæld til Conny, idet hun styrer alt vedr. tilmeldinger, afregninger 

m.v., og for de nævnte aktiviteter er der tale om ca. 430 posteringer – et stort arbejde.  



 

Formanden bad dirigenten give ordet til Leif Tind, B og U Dans, som aflagde Dortes og 

Michael Bøjesens beretning for aktiviteter på børne- og ungdomsholdene: 

Vi havde en god opstart efter jul. 

Nogle af vores dansere deltog i Hyggeweekend i januar, sammen med børnene fra Fandango, 

Skive børnedans og TUF dans. 

Vi havde vores årlige børnelegestue i januar, og der var 65 deltagere, godt halvdelen var børn. 

Orkestret bestod af børn og forældre, og Dorte havde tjansen som instruktør. Vi havde en helt 

fantastisk dag, med en masse dans, god musik og god stemning. 

Den første weekend i februar havde vi nordisk ungdomsweekend. Vi havde 11 unge med, og der 

var deltagere fra både Finland, Sverige og Danmark. Der var 58 unge i alt. Vi dansede danse fra 

de tre lande, og der var en rigtig god stemning hele weekenden. Flere af de unge kendte hinanden 

fra weekenden i Göteborg i januar 2015 og fra nordisk sommerlejr i forbindelse med Nordlek 2015. 

Vi havde en fantastisk weekend med mange glade unge. Stor tak til alle som gav en hjælpende 

hånd under arrangementet. 

Efter jul har vi fået 5 nye dansere, så den 1.3. er medlemstallet på 28 aktive børn og unge, samt 4 

passive. 

I marts deltog 23 af vores dansere til Bjerringbro-stævnet. Vi dansede opvisning og spiste kage. 

Nogle forældre og ungdomsdansere blev til legestuen om aftenen. 

I april var det blevet tid til det årlige børnestævne, som denne gang var i Nordborg. Vi havde 16 

børn og unge med, nogle af os var der hele weekenden, andre deltog kun om lørdagen. Vi havde 

glædet os meget til stævnet, selvom der var lidt langt at køre. 4 af børnene deltog i konkurrence i 

pardans, og de to yngste vandt sølvmedaljer i række 1. 

Til vores forårsafslutning havde vi 100 % opbakning fra alle børn. Vi startede som vi plejer med at 

spise pizza og holde amerikansk lotteri. Børnene fik diplomer samt 3-og 5-års nåle. Aftenen 

sluttede med dans for alle hold. Overskuddet fra julekalendersalget gav tilskud til arrangementet. 

Den 29. maj dansede ungdomsholdet opvisning i Tivoli, det var en meget stor og god oplevelse. 

De fik meget ros for deres udstråling og danseglæde. 

I juni havde vi vores årlige sommerfest i Dorte og Michaels have med 53 tilmeldte. Vi havde en 

rigtig hyggelig aften, med leg og snak. Aftenen sluttede af med kaffe og is. Tak til Keld og Sonja for 

god hjælp med telte, borde, stole osv.  

Sidst i juni var 5 børn og 5 unge på besøg på instruktøruddannelsen i Bjerringbro. Vi havde en 

hyggelig dag med en masse dans, og hygge sammen med børn fra Skive. Det er dejligt at vi nu 

har været sammen så mange gange, at børnene bare finder sammen med det samme. 

En tidligere danser fra ungdomsholdet var på instruktøruddannelsen, og 4 af vores nuværende 

unge medlemmer var på spillemandsuddannelsens ungdomslinje. Her skulle de bl.a. selv skrive 

melodier, som vi andre skulle danse til. Det blev nogle rigtig gode melodier, og det er helt 

fantastisk at de kan! 



4 dansere fra ungdomsholdet deltog i juli i turen til Polen sammen med bl.a dansere fra GDV. 8 

unge dansere og nogle forældre deltog i Landsstævnet i Assens, hvor de havde en god og 

hyggelig uge. 

Først i september dansede vi til foreningernes dag. Hold 2 og 3 dansede en fælles opvisning og 

hold 3 dansede deres opvisning fra Tivoli. Vi fik delt mange sedler ud til tilskuere. Tak til Jørgen 

som har kopieret vores mange sedler. 

Foreningernes dag gav direkte 2 nye dansere til hold 1 og de har så taget en mere med. Så altså 3 

nye dansere, fordi vi var til foreningernes dag, og var opsøgende. Det er da ret godt. 

Sæsonstart i september: 

Vi kom godt i gang med den nye sæson. Vi fik nogle nye dansere og de ”gamle” dansere har 

hjulpet dem godt i gang. 

I november deltog flere af vores dansere i børne- og unge danse- og spillemandskursus i Sdr. 

Felding. De havde en rigtig god dag. 

I efteråret har vi været til fredagsdans i både Tørring, Viborg og Skive. Det er et rigtig dejligt 

samarbejde vi har med de to foreninger. Både børn, unge og forældre nyder når vi mødes til en 

hyggelig danseaften. 

Vi har i efteråret holdt ”tag en ven med dag”, hvor vi havde besøg af rigtig mange nysgerrige børn 

på hold 1 og 2. En enkelt fortsatte på hold 1. 

4 af vores unge dansere har i efteråret danset med på voksenholdet i GDV og de har været rigtig 

glade for det. 

Børnene har i år solgt 271 stk. julekalendere. Flot indsats.  

Den 3. december havde vi juleafslutning med 94 deltagere. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag 

med dans om juletræ, besøg af julemanden, og dans på tværs af holdene. Mange af dansene 

danser vi i to udgaver, så alle kan være med. Det fungerer rigtig godt.  

Den 18. december var vi samlet til julehygge hos Keld og Sonja. Der blev hygget hele 

eftermiddagen. Tak for et godt arrangement. 

Den 29.12 var vi til Fedtafbrænding i Viborg Folkedanserforening. Der var god tilslutning fra holdet, 

og danselysten var helt i top. 

Medlemstallet i efteråret var: 9 børn på hold 1 (3 – 6 år), 11 på hold 2. (7-12 år) og 13 på 

ungdomsholdet. Danserne er nu i alderen 3-23 år, og har mellem 0 og 17 års danseerfaring. 

Vores dansere kommer fra det meste af Midtjylland, så vi har stadig dansere som kører langt. 

Vi vil også sige tusind tak for gaven til vort jubilæum, hvor der var 94 deltagere (heraf ca. halvdelen 

børn) til en fantastisk dag. Siden nytår er der kommet 5 nye medlemmer, så nu er status: 

10 dansere på hold 1, 14 på hold 2 og 13 på hold 3, dvs. i alt 37 medlemmer + 7 passive 

medlemmer. 

Desuden var der 2 nye på besøg i tirsdags. Vi må se om de kommer igen. 

Endnu et dejligt år i B og U dans, Viborg! 



 
Formanden fortsatte herefter beretningen med: 

Andre aktiviteter: 

Også i 2016 har GDV deltaget med opvisningshold i Kongenshus, Bjerringbro og Øster Bjerregrav. 

Der har også været 5 gange med sommerdans med skiftende instruktører og spillemænd og alle 

gange godt besøgt af dansere.   

I 2016 har GDV også afviklet 2 legestuer - begge velbesøgte. 

Den 15. juni fik GDV i Domkirken overrakt den nye flagdug. Efterfølgende fik vi foreningens nye 

navn og logo broderet på, og den nye fanedug monteret på den oprindelige fanestang, således at 

de gennem årene modtagne faneplader blev bevaret. De tre traditionelle søm blev slået i ved en 

højtidelighed i forbindelse med juleafslutningen 

Folkedans Danmark og Spillemandskredsen afholder hvert år i de år, hvor der ikke er Nordlek et 

landsstævne. I 2016 var Assens værtsby. Desværre bliver tilslutningen til landsstævnerne mindre 

og mindre. En af årsagerne er nok den store nedgang i FDs medlemstal på grund af alder og ingen 

nye unge kommer til. 

I september blev traditionerne også holdt vedlige, da GDV deltog i foreningernes dag. 

2016 sluttede med det lovpligtige 10% pulje arrangement, hvor vi havde besøg af Ruth Degn og 

Wibergh Badstue og med god tilslutning 

Fremtiden 

Hvis en forening skal bestå, er det vigtigt, at den er synlig og forsøger at følge med i udviklingen i 

samfundet. Det forsøger GDV også at gøre.  

 

Formanden bad dirigenten give ordet til Ulla Rohde Thomassen, som aflagde beretning for 

PR-udvalget: 

Ved generalforsamlingen 2016 blev det vedtaget at foreningens navn blev ændret fra Gamle 
Danses Værn til det mere nutidige navn Glad Dans Viborg. Efterfølgende kom der også et nyt logo. 
Ved sæsonstart i september var vi klar med den opdaterede hjemmeside, samt vores nystartede 
side "Glad Dans Viborg" på det sociale medie "Facebook". 
 
Som noget nyt ville vi blandt andet prøve at annoncere vores sæsonstart på vores Facebook side, 
samt i de forskellige grupper Viborgs oplandsbyer har på Facebook. Resultatet blev at vi nåede ud 
til flere tusinde personer med vores budskab om dans i vores forening. 
Ud over at bruge Facebook, bruger folk også internettet rigtig meget til at søge efter forskellige 
emner. 
Dette har vi kunne mærke i GDV. Folk har nemlig søgt efter dans på nettet, og i resultatet af deres 
søgning er vores forening poppet op som en af de muligheder der passede til deres søgning. 
Det har vi kunne mærke specielt ved tilslutningen til vores polka-/valsekursus i september samt på 
begge hold for moderne pardans og ikke mindst med vores kursus i Les lanciers og wienervals der 
løber af stablen i denne tid. 
 
Det at synliggøre foreningen og vise, hvad dansk kultur også er, gjorde at vi i september 2016 og 
februar 2017 besøgte Viborg integrationscafé. En café hvor vi mødte en masse nydanskere, hvor 
de fik indblik i vores folkedanse og så hvordan vores dragter ser ud. 
 



En anden måde vi har fået vist vores nye navn og logo frem på, er at vi har fået trykt det på T-
shirts. Vi håber, at de vil blive vist frem mange steder. 
 
Fremtiden for folkedans ser ikke lys ud. Da børn og unge er vores fremtid har vi planlagt at vi 
henvender os til dem, via nogle arrangementer i Viborg kommune og vise dem folkedansen, i håb 
om at nogle af dem gerne vil danse folkedans. 
 
Tilslutningen til begge voksenhold er stabil, men vi skal gerne have flere til at danse folkedans. Der 
er mange mennesker der ikke ved at foreningen eksisterer og mange har den opfattelse at man 
danser folkedans med nissehue og træsko på. Dette skal vi have ændret på, og det kan vi gøre 
ved bl.a. at gøre opmærksom på os selv. Derfor lægges der jævnligt billeder og videoer op på 
vores Facebook side, så ude fra kommende kan se hvad vi går og laver og måske ad denne vej få 
lyst til at komme og besøge os. 
 
Til sidst vil jeg gerne opfordre dem der har en Facebookprofil, til at gå ind på vores side og synes 
om den, samt dele og syntes om det der er på siden. Dette hjælper til at vi bliver synliggjort og at 
flere folk høre om GDV. I skal bare skrive Glad Dans Viborg på Facebook, så kommer siden frem. 
 
 
Dirigenten takkede Ulla Rohde Thomassen og gav ordet til formanden igen 

 
Kigger man på de to landsforeninger GDV er medlem af, er medlemstallet for første gang hos 
Folkedans Danmark under 5000. DGI har over 27000 dansere registreret, men da der i det tal 
indgår mange forskellige danseformer kan der ikke direkte drages en sammenligning, men det er 
fakta, at folkedans også har tilbagegang i DGI. Da mange folkedanseforeninger er medlem af 
begge organisationer, kan en ønskedrøm være, at Folkedans Danmark og DGI Dans og Musik 
fandt ud af at samarbejde i stedet for at nedgøre hinanden – det er trods alt de samme 
medlemmer, man taler om. 
 
 
Tak 
 
Bestyrelsen har som sædvanlig mange at takke for det store arbejde der er ydet i 2016. Tak til 
instruktører, spillemænd og k, udvalg, revisorer, fanebærer og jer der passer dragter, fotobog og 
scrapbog. Bestyrelsen vil gerne rette en særlig tak til Viborg Spillefolk for det fine samarbejde, de 
to foreninger har. 
 
Endelig skal der lyde en særlig tak til alle dansere, for jeres opbakning til GDV, der bl.a. giver sig 
udtryk i jeres hjælp med borde og stole på danseaftener. 
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til mine bestyrelseskolleger og suppleanter for jeres særdeles 
fine indsats for GDV i 2016. 
 
Jeg vil gerne slutte min sidste beretning som formand for Glad Dans Viborg med det citat af 
Thorkild Bjørnvig, som blev læst op i Viborg Domkirke Valdemarsdag 15. juni, da GDV fik overrakt 
det nye flag.  
 
”Hvad er vel livet uden musik og rytme og dans? Hvad er instrumenternes øjeblik uden svingende 
sans: Klaver, violin og fløjte i underfuld dybde og højde når lyden bliver farve og glans”  
 

Tak. 
 
Dirigenten takkede den afgående formand og sagde, at det nu er nu muligt at stille 
spørgsmål til beretningen. 

 



Per Lundgren spurgte Ulla Rohde Thomassen om GDVs nye logo kom på en nål.  Ulla 
Rohde Thomassen svarede, at det ikke var vendt endnu, men tog det med som et forslag i 
det videre arbejde. 
 
Jens Anthon Christensen, formanden for Viborg Spillefolk gav udtryk for, at også 
spillemændene var meget glade for det fine samarbejde med GDV. 
 
Herefter blev beretningerne enstemmigt godkendt uden yderligere bemærkninger. 
 
3. Fremlæggelse og godkendelse af de reviderede regnskaber. 
 
Conny Jacobsen gennemgik kort regnskabets hovedtal. Indtægt, udgift med et resultat på kr. 
23.252. 
 
Conny Jacobsen konstaterede at aktiver og passiver stemte overens, hvilket også var godkendt af 
revisorerne.  
 
På spørgsmålene fra salen om, hvad man samlede penge til, og om vi ikke skulle have lidt glæde 
for de penge, når man nu så på hårfarven, svarede kassereren, at man samlede penge til dårlige 
tider, og at GDV køres som en forening. Fra salen suppleredes der med, at det er godt have lidt, 
hvis man f.eks. skal have nye lokaler. På spørgsmålet fra salen om, hvad 10% pulje var, svarede 
kassereren, at kommunen giver et tilskud til ledere, og at der heraf skal gå 10% til et offentligt 
arrangement, der skal annonceres. 
 
Dirigenten spurgte, om der var andre der havde spørgsmål til regnskabet. Det var der ikke. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning. 

 
4. Indkomne forslag 
Dirigenten konstaterede, at der ingen forslag var indkommet. 

 
5. Fremtidigt arbejde – herunder budget og kontingent 2017/2018. 
Conny Jacobsen gennemgik kort budgettet og pointerede at nogle poster ikke går igen i 2017, da 
der f.eks. ingen udgifter er til trøjer med logo, og at tallene i budget 2017 nærmest svarer til tallene 
i resultatet for 2016. Der var ingen spørgsmål til budgettet fra salen, og budgettet blev således 
godkendt. 
 
Bestyrelsen foreslår et medlemskontingent på det til enhver tid gældende kontingent til Folkedans 
Danmark. Sidste år var det kr. 150, men det nye vedtages på FDs kommende generalforsamling. 
Dansegebyr forbliver uændret kr. 315 pr. sæson. 
 
Fremtidigt arbejde: Sæsonprogrammet er en gentagelse fra sidste år. Der var ikke nogen 
bemærkninger fra salen til dette.  

 
Dirigenten meddelte, at vi går videre til næste punkt og udnævnte stemmetællere – 
1 ved hvert bord: Mary Mikkelsen, Jørgen Kallmayer og Rita Kjærup. 

 
 
6. Valg af formand - på valg Niels Rohde Pedersen – modtager ikke genvalg 
 
Bestyrelsen foreslog Ulla Rohde Thomassen, der er vokset op med folkedansen. Dirigenten 
spurgte, om der var andre forslag til formand. Det var der ikke, og Ulla Rohde Thomassen blev 
derefter valgt. 

 
 



7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg Kamma Hansen og Anna Lauritzen – 
Anna Lauritzen modtager ikke genvalg  
 
Dirigenten bad om forslag. Bestyrelsen foreslog Ebbe Rasmussen og Niels Peter Bro som nye 
medlemmer og at Kamma Hansen blev genvalgt. Der var ikke andre forslag, så Kamma Hansen 
blev genvalgt, Ebbe Rasmussen og Niels Peter Bro nyvalgt. Bestyrelsen fik fuldmagt til at afgøre, 
hvem af de nyvalgte, der kun skal sidde i et år.  

 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. På valg Ebbe Rasmussen og Bodil Egeberg 
Bodil Egeberg er villig til at forsætte. Da Ebbe Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen, foreslog 
formanden Bent Kristensen som modtog valget. Formanden bemærkede desuden, at 
suppleanterne hidtil har deltaget i bestyrelsesmøderne. Dette afgør den nye bestyrelse, om de 
fortsat skal. 

 
 
9. Valg af revisor. På valg Jørgen Kallmayer 
Jørgen Kallmayer blev genvalgt. 

 
 
10. Valg af 2 revisor suppleanter. På valg Peder Mølgaard og Børge Jensen 
Begge var villige til genvalg og blev genvalgt. 

 
 
11. Valg af fanebærer. På valg Keld Tind – supl. Leif Tind 
Keld Tind genvalgt og Leif Tind blev genvalgt som suppleant. 

 
 
12. Eventuelt 
Mary Mikkelsen meddelte, at de stadig mangler en harmonika på eftermiddagsholdet.  
Jørgen Toudal takkede Kamma Hansen for at være kontaktperson for seniorholdet og vil gerne, at 
hun fortsætter. 
Niels Rohde Pedersen bad om ordet for at gratulere Ulla Rohde Thomassen, Ebbe Rasmussen og 
Niels Peter Bro med deres nye job. 
Per Lundgren sagde tak til Niels Rohde Pedersen for hans indsats som formand gennem 45 år, og 
forsamlingen gav ham derefter en stor stående applaus.  
Ulla Rohde Thomassen takkede for valget mange gange og håbede at kunne leve op til 
forgængeren, men lovede ikke at blive 45 år på posen. Ulla Rohde Thomassen takkede for Anna 
Lauritzens store indsats gennem 6 år og Anna Lauritzen fik overrakt en kuvert.  
Ulla Rohde Thomassen takkede også den afgående formand på bestyrelsens vegne, og 
formanden fik overrakt en buket blomster med klapsalve. Ulla Rohde Thomassen meddelte, at 
bestyrelsen har besluttet at holde en officiel afskedsreception for den afgående formand, samt at 
GDV derudover holder en takkefest for ham, hvorpå hun læste invitationerne op.  

 
Dirigenten takkede Ulla Rohde Thomassen.  

 
Den afgående formand bad herefter om en afsluttende bemærkning, hvor han gav udtryk for sin 
overraskelse, og at det nok var for tidligt, at han gik som formand, når man laver sådan noget bag 
hans ryg. Han sagde endvidere, at han havde haft mange store oplevelser og meget arbejde men 
en hjælpende bestyrelse gennem 45 år. Dernæst sagde han, at han forlod en ”synkende skude”, 
men så alligevel ikke helt, da han ville være med i baggrunden om nødvendigt. Gav igen udtryk for 
sin overraskelse og sagde hjertelig tak til alle – udvalg, spillefolk og instruktører. 

 
Karen Bertelsen kommenterede herefter, at den ”synkende skude” har redningsveste ombord = 
alle os her skal nok få den til at køre. 
 



Dirigenten bød den nye formand og de andre nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, takkede 
den afgående formand for de mange år og sluttede af med, at det skulle nok gå godt. 
 
Ulla Rohde Thomassen takkede Ole Lykke Nielsen for at have været dirigent under 
generalforsamlingen. 

 
 
 
Referent Marie Foverskov Rasmussen                           Dirigent Ole Lykke Nielsen  
 

 


