
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.2.2016 

 

Punkter sendes pr. mail til Vicky senest en uge før bestyrelsesmødet, CC til Randi. ”Pindes ud”, så 

der ikke opstår misforståelser. 

 

Generalforsamling: 

Dato for GF: Torsdag d. 31.3.2016 kl. 19.00 i Randers Real idrætshal. Randi booker cafeteriaet. 

Hvem ønsker at genopstille? Der er to ordinære bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant på genvalg 

iflg. vores vedtægter.  

Alle der sidder i bestyrelsen pt. ønsker at genopstille. 

Connie er på valg. 

Nina og Vicky er på valg. 

Regler vi ønsker ændret som kræver generalforsamlingsbeslutning: 

- At betaling skal ændres til kvartalsvis afregning. 

- Vi ønsker, at det ikke længere er muligt at holde en måneds pause. Hvis man holder pause, 

skal man udmeldes og indmelde sig igen med gebyr ved opstart på ny. Ved at stoppe midt i 

en betalingsperiode, går resten af periodens kontingent tabt. 

- Er indkaldelsen lovlig: 1 måned før?  Vi vil gerne, at den i stedet skal hedde 4 uger før 

fremadrettet. Ændring af § 7. Randi laver indkaldelse til GF. 

- Revideret regnskab udsendes med endelig dagsorden 14 dage før GF. 

- Dansesæsonens start og slutning skal omformuleres. Vi foreslår: Opstart uge 2- afslutning 

d. 31.5. / Opstart uge 33 – afslutning uge 50. Lukket i uge 7 og uge 42. 

- Kontingent : Samme som nu. 

- §5 stk.2 foreslås slettet. Det skal præciseres, hvilke datoer man skal betale kontingent.  

Dette foreslås at gælde fra opstart i uge 33. 15.8. / 1.10. /15.1. /1.3. (Karina arbejder videre 

med datoerne) 

 

Valg af revisor: Vi peger på Mogens Busk. 

Forslag til dagsorden skal være os i hænde 10.3.16. 

Randi laver årsberetning. 



Pausering i medlemsskabet: 

Det er ikke muligt at holde pauser i sit medlemskab. 

Hvis man ønsker at holde pause, skal man udmelde og indmelde sig igen. Der skal betales 

indmeldelsesgebyr igen. 

 

Bestyrelsesmøder: 

Bestyrelsesmøder på FB skal også dokumenteres.  Vicky kopierer ”tråden” fra FB og det vedlægges 

som bilag til ref. bestyrelsesmøder. 

 

Tilskud:  

Udskydes til næste bestyrelsesmøde 

 

Arrangementer: 

Foreningen har stillet med nogle dansere til ”Cowgirls” premiere på Randers Egnsteater. Det var et 

rigtig fint arrangement. Der skal arbejdes med en fast playliste. Evt. tøjvalg. 

Linedancemania: Der har endnu ikke været nogen. Der har i stedet været ”sommerdans på en 

vinterdag”- Det var en rigtig god dag. Der er kommet gode tilbagemeldinger fra medlemmerne, 

især begynderholdet. Vi prøver fremover at lave nogle dage hvor vi mødes kl. 17 og danser 

sammen allesammen ..- ”Bygge bro” mellem holdene. 

Sidste gang før sommerferien bliver der fællesdans for alle hold. 30. 5. 2016.  

 

Linedancemania: 

 afholdes fra 19-22 d. 13.5.16 .- Det koster 50 kr. 

Benny laver opslag. 

 

 

 



Sommerdans:  

Ligger i juni og juli måned mandage kl.18-21 bortset de uger hvor Benny og Sanne holder ferie. 

Den sidste time er konkurrencedans.  

Der bliver en tilmeldingsliste, som folk skriver sig på. Man betaler samlet beløb første dag.  

Benny laver liste med datoer og melder ud hvilke datoer det bliver, samt et beløb. 

 

DM: 

Mødelokalet i hallen bliver nedlagt. Vi undersøger hvor han ellers kan sidde. Randi diskuterer med 

Preben hvor Keld kan sidde med scoring. 

Guillaume Richard kommer til DM. 

Randi og Benny laver et oplæg til arbejdsplan for DM.  

DM kommer som fast punkt på alle bestyrelsesmøder fremover. 

 

Ansvarsområder: 

 Benny og Randi laver et oplæg til FB gruppen vedrørende Bestyrelsens arbejdsplan/ 

ansvarsfordeling. Her kan vi andre byde ind. 

 

Hjemmesiden: 

Randi vil gerne lave det grafiske omkring hjemmesiden.  Henrik sender login til Randi. 

 

Evt. 

Fast mødeskabelon til møderne. Randi og Vicky laver et oplæg. 

Randi starter GF punkt på FB.  

Her skal vi løbende læse og kommentere. 

Søndag d. 13.3. skal vi være klar med dagsorden til generalforsamling. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


