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Odense, den 6. maj 2022 

 

Velkommen til Årsmøde i Dans Danmark 

Søndag den 22. maj 2022 i Idrættens Hus, Brøndby 

 

Program for dagen: 

Fra kl. 9.30 vil der være indskrivning og udlevering af stemmesedler og der vil 

være brød, frugt, kaffe og te foran lokalet Gunnar Nu. 

Kl. 10.30 starter mødet.  

Inden Årsmødet officielt åbnes foretages faneindvielse. 

Herefter åbnes årsmødet officielt. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmeudvalg 

3. Bestyrelsen aflægger beretning og beretningen sættes til afstemning. 

Der er ingen årsberetning i år, men alle bestyrelsesmedlemmer vil 

redegøre for deres ansvarsområder. 

4. Bestyrelsen aflægger regnskab for det senest afsluttede regnskabsår. 

Der findes ikke noget afsluttet regnskabsår. På næste årsmøde 

fremlægges regnskab for 16 måneder. 

5. Forbundets planer præsenteres 

6. Bestyrelsen præsenterer det kommende års budgetforslag til orientering. 

7. Vedtagelse af klubbernes kontingent for det følgende år i henhold til 

budgetforslag 

8. Indkomne forslag 

9. Valg i henhold til § 11, 13 og 14 

10. Eventuelt 
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Kl. 12.15 Frokost i kantinen. 

Kl. 13.00 Årsmødet genoptages 

Kl. 14.00 Event med Per Spangsberg (se mere herunder) 

Dagen slutter kl. 16. 

 

 

Bilag: Opstillingsliste 

Øvrige bilag lægges på hjemmesiden snarest. 

 

Event med Per Spangsberg: 

Et underholdende og tankevækkende foredrag om personlig 

gennemslagskraft – på den gode måde. 

Uanset om du er leder eller medarbejder, mand eller kvinde, ung eller 

gammel, stor eller lille, danser eller banjospiller, vil du gerne ses og høres 

af de mennesker, du omgiver dig med. Vi mærker først rigtigt, at vi er til, 

når andre reagerer på vores tilstedeværelse. Det ligger i vores natur. Nogle 

gange kunne du måske godt tænke dig at få lidt mere opmærksomhed, 

andre gange lidt mindre. Det kan du faktisk selv regulere. Men hvordan gør 

man? (Per Spangsberg). 

Per Spangsberg er uddannet indenfor musik og teater samt indenfor 

kommunikation og marketing. Han har undervist mange år og har 

ledelseserfaring. Har været sanger og er nu passioneret danser inden for 

argentinsk tango. 

 

Vel mødt til årsmøde 2022! 

Mange venlige hilsner 

Bestyrelsen 
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