Referat fra bestyrelsesmøde i Real Linedance d. 31.5.2015
Tilstede: Benny, Nina, Randi, Karina, Vicky
Afbud: Henrik
1)
Vedrørende CVR nummer:
Randi har bestilt CVR d.d. og der afventes svar fra VIRK på mail.
Startdatoen for CVR-registreringen forsøges ændret til 1.4.2015 i stedet for
bestillingsdatoen. Randi ringer og forhører sig.
Vedr. medlemsliste:
1 medlem mangler at betale indmeldelsesgebyr. Benny taler med vedkommende.
Løn til trænere:
Benny og Sanne skal lave et udspecificeret timeregnskab og sende det på mail til
Karina, med CC til Randi.
Karina får regneark / system fra Assentoft Gymnastikforening på tirsdag, så bliver det
nemmere at lave regnskaberne.
Karina og Randi forsøger at få oprettet en konto i næste uge.
2)
Foreningsgodkendelse:
Nina har talt med kontaktperson Eva Thomassen fra Randers Kommune. Vores
indsendte breve var blevet væk, så Nina har indsendt på ny.
Vi afventer fortsat godkendelse. Nina rykker for hurtig sagsbehandling i næste uge.
3)
Punktet indkommen post skal fremover på som fast punkt på dagsordenen.
Der er kommet mail fra KODA.
KODA afgift skal betales hvis foreningen har åbne hold. Det har vi ikke og skal dermed
ikke betale afgift.
Der skal betales afgift til KODA når vi afholder DM: 500 kroner.
Randi besvarer mail fra KODA med hanvisning til link omkring reglerne for KODA /
Gramex.

4)
DM 17. oktober 2015 i Real hallen.
Temaet i år bliver ”Star Wars”.
Angelique kommer. José kommer med sit star wars show.
Benny laver en liste med punkter til opgaver der skal laves i forbindelse med afholdelse
af DM.
Benny laver plakat. Benny sender også mail til Tenna, Lone D., Sanne og Emma G..
5)
Randers Ugen 2015:
Vi laver åben hus arrangement i stedet for at deltage med opvisning i Randersugen. Vi
håber på denne måde at kunne hverve nye medlemmer.
6)
Sommerdans:
Vi danser hver mandag 18-21-30. Tiden fra 20-21.30 er konkurrencedans.
Benny holder ferie i uge 29 og 31.
Karina kontakter Preben og forhører sig om muligheden for rabat på hallejen i
sommerperioden.
7)
Nyt begynderhold efter ferien ?
Det er muligt at have hold mandage kl. 17-18.
Vi vil afholde åben hus arrangement i August mhp rekruttering af nye medlemmer.
Der skal uddeles flyers i forbindelse med arrangementet og vi i bestyrelsen må hver
især bruge et par timer på at dele disse ud!
8)
Overvejelser omkring konkurrenceholdet fremover:
Skal vi evt. have 1 times træning og den sidste ½ time for ”egen regning”?
Sanne ønsker ikke at binde sig til undervisning på mindre end 1½ times varighed.
Vi skal have en snak med trænerne mhp. fordelingen af trænertimer på
konkurrenceholdet i fremover.
Hvilke gensidige forventninger og ønsker har vi til hinanden og samarbejdet? 

Referent Vicky pkt 1-9.

9) Vi tænker alle videre over hvem der eventuel kan være et instruktør emne. Emma og
Henrik blev nævnt.
Eller måske en helt anden udefra kommende.
10) Nina havde set en artikel i Randers Amtsavisen omkring mikrosponsorater. DGI står
bag "Klubliv Danmark"
hvor man optjener penge til sin forening ved at handle i de butikker der er tilmeldt
ordningen.
Nina indscanner avisartikel så alle kan læse den.
11) Hjemmesiden er blevet opdateret, men der mangler billed + en lille skrivelse om
hvert bestyrelsesmedlem.
I bedes sende billed + tekst til Nina. Skal vores telefonnumre stå på siden eller kun
email? Svar udbedes.
Instruktørerne bedes også indsende materiale, - Benny opdateret tekst/cv og Sanne
billed samt cv. Nina
forsøger at kontakte Tina vedr. billeder til galleri.
12) Vi har besluttet at vente lidt endnu med logo og dermed også tryk til T-shirts. Benny
kom med et forslag til
teksttype, - en futuristisk stil som teksttypen til Blade Runner. Desuden blev der
diskuteret om vi skulle
have et bomærke med en dansende figur eventuel med udgangspunkt i Randis Dance
away logo.
Referent Nina pkt. 9-12.
Tak for en godt møde 

