Bestyrelsesmøde i Randers Real Linedance 1.11.2015
Tilstede: Randi, Vicky, Henrik, Nina, Karina, Sanne og Benny.
1. Evaluering af DM 2015 + tilbagemeldinger
- Det var rart, at Awards og show lå før spisningen.
-omklædningsforholdene var for trange på visse tidspunkter
-Nogle brød sig ikke om menuen ( evt. skifte hvert 2. år)
-Folk var meget positive på dagen
- Evt. bordkort til alle respektive klubber, borde rundt om gulvet, 6-mands borde
- Belysningen når der er show og spisning skal være bedre
- Styr på billetterne når folk kommer forskudt og har bestilt mange i samme navn. Evt. armbånd
- Det fungerede fint med at bruge skemaet på Facebook denne gang, men vi skal være obs på,
hvilken version vi skriver i.
- Vi skal starte allerede i starten af det nye år med at planlægge DM 2016. Der skal laves
ansvarsfordeling og disse skal tages op på hvert bestyrelsesmøde. Der skal laves markedsføring af
DM2016 allerede nu.
- Vi skal overveje dørmand / vagt ved indgangen til næste år.
- Tema: skal det være et tema???
Regnskab: Alle bilag er endnu ikke kommet ind, men det ser ud til vi kommer ud med underskud.
-

Snak med Preben om udsmykning. Der må helst ikke bruges levende lys i hallen. Vi skal
holde øje med LED lyskæder på batteri til udsalget.

2. Ønske om selvtræningshold i konkurrence om torsdagen.
-Vi dropper et fast hold til selvtræning om torsdagen. Dette af økonomiske årsager. Vi vil i stedet
lave weekendtræninger man kan melde sig til.

3. Aspiranter til instruktørjobbet.
Nina vil gerne fortsætte som afløser ind imellem.
Wicki Bach vil gerne uddannes instruktør. Gritt har også vist lidt interesse.
I første omgang tager Benny Wicki med til nogle træninger. Dette aftaler Benny med Wicki.

4. Orientering om gruppen ” Konkurrenceholdet” på FB.
Der er oprettet en gruppe på FB. Sofie skal inviteres ind i gruppen. Hvis hun vil være med til
weekendetræningerne, skal hun betale indmeldelsesgebyr.
Der skal laves en poll inde i gruppen, hvor man kan skrive hvilke konkurrencer man deltager i.

5. Faste opgaver. Hvem er ansvarlig?
Der skal laves et skema over ansvarsfordeling.
Der skal være faste pkt. på dagsordenen, ex. Hjemmeside.
Sanne skal lave en kort præsentation af sig selv til hjemmesiden. Der skal også billede på.
Der er tre tovholdere til at lave skema: Randi, Benny og Randi. Deadline 14.11.15.

6. Hjemmesiden.
Punktet skubbes til skemaet er klart.
6.2. Fordeling af instruktørtimer.
Der er ønske om 50/50 fordeling af timerne mellem de to instruktører.
Instruktørerne skal have 100% fokus på danserne PÅ gulvet.
Vi fortsætter 3:1: Benny 1 gang og Sanne 3 gange.
Karina laver arbejdsplan for de to instruktører.
Den træning der foregår optil konkurrencer aftales indbyrdes.
Danserne skal overveje udlæringen af dansene ( vi skal kunne læse step sheets )!!

Benny tager: Newcomer + Novice, Sanne tager Int. + Adv.

7. Baboom event og Linedancemania
Der er på nuværende tidspunk ikke mulighed for at lave et Baboom event.
Linedancemania / Julefrokost : 11.12.2015
JULEFROKOSTUDVALG: Randi og Nina.

8. Etablering af teams
Social team:
Henrik
Nina

Konkurrence team:
Randi
Karina
Vicky

9. Evt.
Benny og Vicky skal have bestilt t-shirts.
Pr. 1.1.16 skal alle betale fuld kontingent.

Referent: Vicky.

