Årsberetning 2015
For Real LineDance, Randers
År 1 for foreningen Real LineDance i Randers, har fået en god start. Mange
udfordringer, opgaver, ny foreningsinformation – kort sagt mange timer, er det blevet
til. Men også en positiv modtagelse både hos medlemmer og andre klubber
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Det første år i Real LineDance’ historie
I april 2015 besluttede en enig, stiftende Generalforsamling at
etablere foreningen Real LineDance.
Den skulle erstatte Benny Rays Dancestudio.
I praksis betød det ikke det store for medlemmerne, lige med
undtagelse af konkurrenceholdet, som fik endnu en instruktør,
nemlig Sanne Poulsen, således at Benny og Sanne kunne
komplementere hinanden og således tilbyde
konkurrencedanserne en optimal undervisning.
Bestyrelsen har brugt dette første år på at sætte sig ind i regler,
rutiner og forretningsgange i samarbejdet med kommunen, og vi
har trådt vores barnesko i såvel samarbejde med Real Hallen og
andre instanser. Det er blevet til en del møder, hvor agendaen har
været lang, opgaverne mange, og ressourceforbruget til tider lidt
mere, end vi måske lige havde regnet med. Men det har været
både godt, inspirerende og udbytterigt. Vores arbejde med at få
alting på plads er ikke slut endnu, idet, det fx ikke fremgik
specielt tydeligt i retningslinjerne fra kommunen, at vi ikke bare
automatisk fik tildelt tilskud til halleje. Det viste sig, at der var en
ansøgningsfrist på at søge om tilskud, og at denne ansøgning ikke
bare automatisk afstedkom tilskuddet. 2015 var således slet ikke i
spil mht. til tilskuddet, idet ansøgningsfristen var længe
overskredet allerede, da vi stiftede foreningen. Der er nu søgt om
tilskud for 2016, men ingen foreninger har endnu fået besked om
vi er ”inde i varmen” eller ikke. Med andre ord ved vi i skrivende
stund ikke, om vores halleje lander på den pris, som vi
oprindeligt budgetterede med, og det kan fremadrettet have
betydning for kontingentet. Dette vil dog først blive taget op på
GF 2017, såfremt det bliver aktuelt, og såfremt man i
indeværende år vedtager, at kontingentet forbliver uændret for
2016.
Det første år i vores historie blev også året, hvor det endelig
lykkedes at få en begynderhold op at stå igen. Der er i
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gennemsnit ca. 12‐16 medlemmer på begynderholdet, og der er løbende tilgang. Faktisk må vi
konstatere, at vi måske ovenikøbet må etablere endnu et begynderhold i 2016, og opgradere det
nuværende til ’letøvet’. Alt i alt en positiv udvikling, som vi er rigtig glade for.
Vores konkurrencehold har i år 2015 haft en rigtig god tilgang, og holdet er nu et godt,
velfungerende hold med mange rigtig gode dansere, som kan repræsentere Real LineDance på
bedste vis på konkurrencerne.
Det er vores indtryk, at der er en generelt rigtig god stemning på alle hold, og at det sociale
fællesskab er godt. Vi er taknemlige for at have vores side‐rum, hvor vi kan sidde og hygge os,
imens vi venter på at komme ud og danse, i øvrigt et rum, som også bruges til personlige samtaler
mellem instruktør og den enkelte konkurrencedanser, nye venskaber, julefrokoster og andre festlige
events.
Igennem 2015 har vi afholdt et par festlige begivenheder, idet vi lagde ud med en kombination af
fejring af foreningens stiftelse og Bennys 40 års fødselsdag.
Den næste store begivenhed var den årligt tilbagevendende succes, DM i LineDance, som Benny har
afholdt i 12‐13 år efterhånden. Det var en kæmpeopgave, men med fælles hjælp kom vi i mål. I den
forbindelse har jeg et par kommentarer:
Dels oplevede vi for første gang en Benny, der tog det hele noget mere afslappet end han normalt
har gjort. Det var en kæmpe lettelse for Benny at få flere hoveder og hænder med ind over dette
meget store arrangement, med over 50 forskellige opgaver, koordinering, fremskaffelse af
sponsorgaver mv.
Dels oplevede vi nogle af jer medlemmer på den rigtig fede måde. Nogle af jer valgte simpelthen at
forære foreningen en hel dag af sit liv på at hjælpe. Uden jer, var arrangementet ikke blevet til noget,
det skal I være klar over. Vi kan ikke takke jer nok for at forstå netop dette princip om, at foreningen
kun kan overleve med medlemmernes bidrag. I skal have en kæmpe tak fra os i bestyrelsen, og vi
glæder os enormt over, at flere af jer allerede har sagt, at I er med igen i 2016. TAK.
DM gik fantastisk godt. Foreningen er blevet rigtig godt modtaget i LineDance verdenen, og det
betød blandt andet, at vi fik rigtig gode hjælpende hænder fra Tenna og Kjeld, som er parret bag
LineDance Classic – det officielle danske mesterskab under WorldCDF (vores linedance forbund).
Tenna var dommer, og havde ovenikøbet taget nogle af sine kørestolsbrugere med, og derfor havde
vi for første gang nogensinde kørestolskonkurrence på DM i 2015. Det håber vi bestemt at kunne
blive ved med at have fremover. Kjeld stod for konkurrence‐resultaterne, og styrede det hele
professionelt og godt, så vi nåede præmieoverrækkelsen inden spisning, en ting, som mange af os
har ønsket os i rigtig mange år, men som ikke har været praktisk muligt tidligere. Vi havde fået
utroligt mange sponsorgaver. Det er noget vi er meget glade for, og uden dem kan vi slet ikke
afholdet arrangementet.
Derfor her en bøn til alle medlemmer: ALT hvad I kan skaffe af sponsorgaver til DM 2016 er
velkomment. Alle som mener at kunne skaffe selv den mindste ting, kan kontakte Vicky Nylander,
som står for sponsering. Vi håber at rigtig mange af jer vil hjælpe med denne opgave.
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Julefrokosten blev afviklet på hyggeligste vis, og præcis som vi bedst kan lide det: masser af dans.
Igen her har vi oplevet en forskel på at være eller ikke være forening. Vi er generelt flere hænder nu,
og det aflaster den enkelte, så ingen slides op. Stemningen var god og hyggelig, og vores julegaveleg
var blevet ændret til en knap så hektisk og stressende leg, som faldt i rigtig god jord. Vi håber at se
endnu flere medlemmer til 2016 julefrokosten, så vi kan lave en kæmpefest, med sjov og masser af
dans hele aftenen.
Så prøvede vi noget nyt i begyndelsen af 2016. For at lære vores begynderhold at kende, arrangerede
vi en slags sommerdans, med ekstra indslag, for alle medlemmer. Vi inviterede alt og alle, på alle
hold, til en gang maratondans, hvor vi på bedste sommerdansmaner ville begynde med de lette
danse, og fortsætte med de sværere danse, men alle kunne deltage så længe de havde lyst.
Forskellen fra Sommerdans bestod i, at vi åbnede ballet med kaffe, kage og snacks, sodavand og
andet godt, for simpelthen at komme i snak med hinanden.
Arrangementet bliver gentaget. Det har vi allerede lovet. For det var en kæmpesucces. Alle var glade
for at blive rystet sammen på denne måde, og det har givet flere lidt blod på tanden at se, hvad der
danses på de andre hold. Det er altid lidt udfordrende at være ”ny” i en forening, og på denne måde
håber vi at kunne knytte alle lidt tættere sammen, så ingen føler sig ”udenfor”.
På stiftende generalforsamling blev en række vedtægter godkendt, idet vi samtidig gjorde
opmærksom på, at der kunne blive tale om oplæg til ændringer efter år 1. Ingen vidste jo endnu,
hvordan vedtægterne virkede i praksis. Èn af de vedtægter, som vi troede ville kunne give alle en
ekstra service, var, at man kunne få mulighed for at pausere sit medlemskab i en måned per
regnskabsår, såfremt man enten var skadet eller af andre årsager havde behov for dette, uden at
man skulle betale medlemsgebyr når man startede op igen. Dette har været godt for nogen af de
skadede medlemmer. Desværre er det også blevet misbrugt, og har afstedkommet en del tidsforbrug
i bestyrelsen, fordi flere har varslet pause i sidste øjeblik og ikke efterkommet reglen om varsel.
Andre igen har bare holdt pause i længere tid end 1 måned, og forventet, at dette var muligt, uden
at betale gebyret. Igen andre har holdt en måned flere gange.
Dette er administrativt noget bøvl, og modsiger vores vedtægt om, at medlemsskabet er bindende.
Noget tyder på, at det er accelereret, og hvis dette fortsætter vil vi endvidere blive pålagt at betale
koda afgift for afspillet musik, og dette vil igen afstedkomme kontingent stigning, fordi beløbet vil
være ret stort.
Det er derfor på nærværende GF bestyrelsens forslag, at vi helt afskaffer denne mulighed, idet vi er
overbeviste om, at de fleste kan overkomme at betale medlemsgebyr, efter en pause. Vi håber meget
at det vedtages, idet vi som sagt alternativt er nødsaget til at hæve kontingentet for at få enderne til
at hænge sammen. Må jeg lige i den forbindelse henstille til, at reglerne omkring udmeldelsesvarsel
overholdes.
På stiftende GF blev det endvidere vedtaget, at kontingentet afkræves månedsvis forud. Også dette
har desværre vist sig at være problematisk. Det er der flere årsager til.
1. Det kræver en del flere timer på kassererposten at skulle opkræve kontingent hver måned. Der er
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dels selve opkrævningen, dels er der registrering af indbetalinger, og så er der – desværre – også en
del, der ikke betaler til tiden, som skal rykkes. Hver måned.
2. Der er et forskelligt antal dansedage hvor måned. Dette skal der tages højde for, for at
kontingentet dækker alle gange. Det får i praksis den betydning, at medlemmer der har meldt sig
ind på et bestemt tidspunkt, kan risikere at skulle betale mere per dansegang end medlemmer der
har været med hele året.
3. Kontingentet er udregnet således, at August er gratis, men der betales for hele December og
Januar. Hvis et medlem således melder sig ind i for eksempel September, har han/hun ikke fået
August måned som gratis måned, men skal betale fuld pris for måneder, hvor der ikke er
dansegange nok til at berettige det for dette medlem.
Derfor ønsker bestyrelsen at foreslå en ændring i kontingent betalingen. Det hører I nærmere om
senere.
Alt i alt har det været et godt år. Vi har fundet os tilrette i bestyrelsen, og er klare over, at der også
forud ligger en række opgaver og venter, men samarbejdet har været godt, og vi har haft det rigtig
sjovt i vores bestræbelser på at gelejde foreningen igennem året på bedste vis.
Dette var jo ikke blevet en realitet uden medlemmerne. Derfor også en stor tak til jer for jeres
opbakning igennem året. Vi håber også fremadrettet på at få en masse sjove og festlige dansetimer
sammen med jer, og naturligvis op til flere LineDance Mania’er, fester, konkurrencer mv. Kun
fantasien sætter grænser.
Jeg vil gerne takke for et godt år 1 i Real LineDance’ historie. Tak til instruktørerne for et godt
samarbejde, og – måske især – tak til jer i bestyrelsen for den gode ånd, og et godt samarbejde. Jeg
glæder mig til endnu et år sammen med jer, og jeg taler for os alle i bestyrelsen, når jeg siger, at vi
glæder os til endnu et års samarbejde samt gode timer sammen med medlemmerne.

Bedste hilsner

Randi Plesner
Formand f. Real LineDance, Randers
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