
 
 

 

 
 

General Forsamling i Salsa Latina 
Dato: 26-09-22 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer 

Henrik er valgt som ordstyrer og bekræfter at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent 

Maja er valgt som referent 

 

3. Formandens beretning 

Vi har haft en sæson der har været lidt præget af corona. Vi har måtte aflyse dansegange efter 

januar, dance & dinner og nytårsfest.  

I sidste danse sæson havde vi 23 hold og ca. 600 medlemmer.  

Vi har afholdt bl.a. ballroom, caribisk aften (overgår til os næste år) og dans på museumsøen, 

hvor der til det hele har været stor opbakning med mange mennesker. 

Merete er den der styrer vores fester undervejs, vi har holdt vores fester, men modtig  en del 

aflysninger til julefesten pga. corona.  

 

Vi har fået lavet reklamefilm for foreningen og for arrangementet på museumsøen, samt for 

hver stilart – alt ligger på hjemmesiden.  

Vi har fået en ny hjemmeside som Maja har lavet med hjælp fra Birgitte, tak for det. Vi har fået 

mange positive tilbagemeldinger om at den er nem at finde rundt i, nemmere at tilmelde sig og 

betale – der har været færre henvendelser om problemer med tilmelding og at finde 

information.  

Maja’s mand, Ivan har tilbudt at lave nyt design til logo og andre visuelle ændringer til vores 

brand. Vi er i bestyrelsen enige om at det er tid til fornyelse, så det bliver det store kreative 

projekt det kommende år.  

Vi er en stor forening, hvor der er behov for megen kommunikation og vi har haft mange gode 

bestyrelsesmøder. 

Tak til bestyrelsen, tak til holdledere, tak til medlemmer som giver afbud i god tid  og tak til 

dem der stiller op som stand in. 

 



 
 

 

En opfordring til alle medlemmer 

Når vi skal sætte hold op, vil det være godt at folk opdaterer deres profiler, så den er opdateret 

med bl.a. dansepartner – så det er nemmere for os at sætte holdene. 

Man kan tilgå sin profil via hjemmesiden, her kan man også tilpasse sine ønsker omkring email 

kommunikation.  

 

Det er vigtigt at man ikke opretter en ny profil hvert år, men sikrer at man redigerer sin profil 

for at der ikke opstår dubletter.  

 

Vi informerer omkring afbud mv. via mail, så vi anbefaler man er tilmeldt.  

Kommentar fra deltager: Kan bestyrelsen sende mail ud om at det anbefales at man opdaterer 

sin profii? 

Svar: Det gør vi allerede 

 

 

 



 
 

Ny sæson er startet 

Vi har et enkelt hold som ikke er oprettet, kizomba begynder, men vi snakker om at oprette 

workshops mv så vi kan forsøge at få nye medlemmer. Vi syntes det er vigtigt at tilbuddene er 

der. 

Vi har 2 nye hold, børnehold. 

Der er god tilmelding og børnene virker glade.  

Vi holder fester som vi plejer, og snart har vi dance and dinner og vi håber så mange som 

muligt vil deltage. 

Hvis i har gode ideer må i meget gerne komme med dem.  

Kommentar fra deltager: Spørgsmål til fremtidige arrangementer; kommer der flere workshops 

i weekender f.eks. i Bachata? 

Iben: Alle er velkommen til at sende en mail, så tages alle forslag det op på 

bestyrelsesmøderne. Der er ny bestyrelse efter i aften, og de vil arbejde videre med det. 

Britt: husk at tilmelde jer lancierworkshoppen, er der mere end 32 tilmeldte opretter vi et hold 

mere. 

Birgitte: Byd endelig ind med workshops hvis I har ideer, så hjælper vi med at få op og stå. 

 

4. Kassereren fremlægger regnskab og forelægger budget 

Regnskabet er opdateret ift. tidligere år på baggrund af sidste års møde. 

Der er lagt kommentarer / noter til regnskabet. 

602 medlemmer sidste år, i år er vi på 501 medlemmer.  

Der er skæve tal ift. workshops, da de er blevet oprettet under forkerte genrer i systemet – 

men den samlede indtægt er korrekt.  

Ift. ballroom får vi tilskud, og betaler overskuddet tilbage. Vi betalte omkring 3000kr tilbage, 

det balancerer. 

Der er også balance ift. havnen, tilskud og overskud. 

Caribisk aften blev i år afholdt af Roskilde Havneforum, så ingen budget herfor. Til næste år 

afholdes det af Salsa Latina.  

Admin, udgifter på diverse medlemskaber, f.eks.. DGI, der brugt penge på markedsføring 

f.eks.. Film, hjemmeside og annoncering.  

Resultatet er på 159.000kr, dvs. årets overskud.  

Indestående pr. 1/5, 662.000kr.  

Nogle udgifter og indtægter ligger i forskellige regnskabsperioder. 

Sidste år var vores egenkapital på 173.000kr., i år er den på 159.000kr.  

Egenkapitaler i alt 333.000kr.  

 



 
 

Kommentar fra deltager: Der roses for bestyrelsens håndtering og 

beskyttelse af egenkapital, hvilket har beskyttet foreningen under corona.  

Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.  

Budgettet 

Medlemskontingentet er sat lidt konservativt, 550 medlemmer.  

Mange danseskoler mærker at der holdes ekstra på pengene i øjeblikket.  

Vi har prøvet at regne ud hvor mange der danser, vi er 272 dansende – hvilket er 30 mindre 

end sidste år og påvirker resultatet. Nogle hold kører med underskud, hold er 15-16 personer, 

skal være 17 for at løbe rundt.  

Vi får omkring 250.000kr i lokale leje tilskud. 

Vi går ud med et underskud på ca. 20.000kr.  

Sidste år havde vi et overskud på 175.000kr.  

Vi kan klare det med bankkontoen, men vi kan overveje at hæve prisen fra 50kr til 60kr. per 

time. Prisen har ikke været ændret i 21 år. 

Kommentar fra deltager: Pga. den billige pris, tilmelder mange sig til flere hold  

Kommentar fra deltager: Alternativ til at hæve danseprisen, kunne også være at sætte 

kontingentet op, så dem der ikke danser er med til at dække underskuddet. 

Britt: I Standard Latin har vi hævet prisen fra 50 til 60kr, for at øge undervisningen – bla. Med 

2 undervisere. Så man får noget for pengene.  

Kommentar fra deltager: Jeg har været med på mange generalforsamlinger hørt at vi har for 

mange penge, men vi har kommet godt på den anden side på grund af det. 

Jeg syntes ikke der er nogen grund til at hæve prisen, og i stedet håbe at den billige pris 

tiltrækker flere. 

Iben: Intet er besluttet, men så kan I vænne jer lidt til tanken. Måske om 2-3 år er vi nødt til at 

sætte det op. 

Kommentar fra deltager: Standard-Latin  undervisning er anderledes end de andre hold, der er 

professionelle dansere der underviser, og det koster mere. Der er forskel på om man skal betale 

for underviserne, end f.eks. i salsa hvor det ofte er frivillig med som underviser. 

Britt: Vi investerer i nye hold der nogle gange kører med underskud, for at udvikle foreningen.  

Kommentar fra deltager: Kunne vi overveje at lave 2 sæsoner på et år? Selvom der er meget 

admin for bestyrelsen. Man kunne lave flere hold med rabat. 

Iben: Administrativt er det meget tungt at sætte hold, og også at håndterer hold med rabat. Og 

da vi gjorde det tidligere, så vi at folk tilmeldte sig efterfølgende sæson. 

 

Erik: Vi er meget fleksible hvis folk f.eks. ønsker at tilmelde sig midt i en sæson, eller f.eks. 

fraflytter og få restbeløb tilbage. Det er nemmere for os at kompensere på enkeltsagerne. 



 
 

Kommentar fra deltager: Får bestyrelsen honorar? 

Svar: Nej, bestyrelsen honorarers ikke økonomisk for deres arbejde.  

Kommentar fra deltager: Er der plads i budgettet at kunne give bestyrelsen en erkendelighed 

for det hårde arbejde? 

Svar: At honorere bestyrelsen på den ene eller anden måde, skal godkendes af 

generalforsamlingen. Hvis der er tanker/ønsker om at medlemmerne ønsker at honorere 

bestyrelsen, skal det op som forslag på næste generalforsamling (inden for varslet tidsfrist) 

 

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår at bibeholde de kr. 75) 

Iben: Ønsker at det skal forblive 75kr.  

Kommentar fra deltager: Vi kan jo stemme om at sætte det op til næste år. Det vil ikke have 

den store betydning. 

Erik: Kontingentet dækker noget admin, men ikke det hele. Vi skal være 17 pr hold for at det 

hele løber rundet. 

Kommentar fra deltager: De 75 kr er OK, for tror der er mange der betaler som ikke deltager i 

dans.  

Kommentar fra deltager: Forslag om at stemme for at hæve medlemskabet til 125kr.  

Der argumenteres for og imod øgning af kontingentet ift. underskuddet på 20.000kr 

Der stemmes om at forblive på 75kr. 

39 for, 0 imod.  

Kontingentet forbliver på 75kr. den kommende sæson 

 

6. Indkomne forslag skal være formanden i hænde inden den 11/9 2022 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg af bestyrelse 

Iben Blum – På valg – ønsker genvalg 

Lars Nielsen – På valg – ønsker ikke genvalg  

Birgitte Hoffmann – Ikke på valg 

John Jelstad – ikke på valg 

Britt Vittrup –ikke på valg 

Der skal stemmes til bestyrelsen. 

Der er ingen modkandidater til formandsposten, så Iben genvælges.  

Peter Hesch og Maja Aagaard stiller op til at erstatte Lars Nielsen som bestyrelsesmedlem.  

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.  



 
 

Stemmerne er optalt 

Maja: 31 

Peter: 8 

1 ugyldig 

Maja er valgt som bestyrelsesmedlem. 

8. Valg af max 3 suppleanter 

Merete Jelstad- villig til genvalg  

Peter Heesch - villig til genvalg 

Maja Aagaard - villig til genvalg 

Maja’s rolle som suppleant er ledig da hun har overtaget Lars’ plads, så der skal vælges 3 

suppleanter 

Ivan Neris stiller op til den ledige plads 

Ingen andre kandidater, og Ivan, Merete og Peter er valgt som suppleanter 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Nuværende Revisor: Anna- Dorte Hansen 

Revisor suppleant: Niels Jørgen Jørgensen 

Anna-Dorte genopstiller og er valgt. 

Paull Rivere stiller op og er valgt som revisor suppleant.  

10. Eventuelt. 

Anna-Dorte: Det er superfedt at der bliver lavet noget som den 3-dags brush up workshop 

Birgitte og Emiel har planlagt, så man ikke skal binde sig.  Det kan konkurrere med 

danseskolerne, og være med til at dække underskuddet.  

 

Iben: Det har vi snakket om mange gange, men vi har brug for at nogle udenfor bestyrelsen er 

villig til at arbejde for det, som frivillig f.eks. ved at åbne/lukke lokalerne.  

Vi vil rigtig gerne have flere hold ind. F.eks. kunne det være kizomba efter jul, som en kortere 

sæson. 

 

Der snakkes frem og tilbage om mulighederne for flere korte workshops. 

Emiel og Birgitte kommenterer at der har været god feedback på brush up, men det skal også 

give mening. Der er en workshop 9/11, så længe der er elever der vil deltage giver det mening. 

 

Bestyrelsen har hørt feedbacken, og vil gerne arbejde videre med mulighederne for flere korte 

undervisningsforløb. 

 

Generalforsamlingen afsluttes 


