Referat
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance
Formål med mødet: Planlægning af generalforsamling mv.
Mødeleder: Randi

Tilstedeværende: Randi, Vicky, Benny,
Karina, Henrik.
Fraværende: Emma

Referent: Henrik
Dato: 04.02.2018
Varighed: 17.30 – 20.30

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Sikkerhed omkring
skab, cd'ere,
headset.

Preben indkalder til møde med
Taekwondo, VM dans og os.
Det er både ting fra rummet og
skabet der er vandaliseret. Vi gætter
på at der er nogen der glemmer at
låse rummet.
Vi foreslår at der laves en check-liste
som udfyldes når man går hjem.

Randi

2. Konkurrenceholdet/
forventningsafstem
ning/inddragelse af
Anne Mette, samt
holdets mangel på
indsendelse af
resultater/fotos.

Alle skal selv være aktive med
indsendelse af resultater og fotos.
Randi laver skriv på bestyrelsens
vegne.
Benny udlærer novice og newcomer
dansene.
Bestyrelsen holder et
forventningsafstemningsmøde med
holdet – spørgeskema udarbejdes
(Ønskes feedback fra Benny…).
Vi ønsker at få Anne Mette ind som
inspirator en gang om måneden.

Randi

Diskuteres videre i Facebook
gruppen…

Randi

3. Holdet kl. 18 har
reelt kun 3
medlemmer (og de
andre holds status).

Benny prøver at koble dem sammen
med begynderholdet, så vi efter
sommerferien kan fusionere med
holdet kl. 18.

4. Nyt begynderhold
efter
sommerferien?

Det vil vi gå efter – men vi skal ud
med noget reklame – måske
danseopvisning i en forening.

Deadline:

Randi

Benny

Måske åbent hus lige før
sommerferien.
Diskuteres videre i Facebook
gruppen…

Randi
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5. Retningslinier for
nye som gerne vil
med på det
nuværende
begynderhold.

Inden for de første 2 måneder er det
okay – men efter det skal det
godkendes af Benny.

6. Drøftelse af
situationer der på
det seneste har
kunnet skabe
konflikter: Brug af
stærk parfume,
manglende brug af
parfume, dansere
der laver
variationer på
begynderholdet, for
meget støj fra
udskiftningsbænken

På bænken skal der ikke være snak i
timen…
På begynderholdet skal der ikke
laves egne variationer…
Man må ikke komme ind midt i en
dans – det forstyrer…

7. Fortsættelse af
"tema/teknik-time"
den 1. mandag i
måneden kl. 18-19.

Ja, det fortsætter…

8. Inddragelse af nye
personer i
bestyrelsen.

Majbritt ønsker at indtræde som
kasserer efter GF og Emma ønsker
også at fortsætte.

9. Uddannelse af
medinstruktør der
kan afløse.

Vi spørger Ruth…

Benny

10. LineDanceManiafest.

Vi holder festen for os selv og vores
venner. Fredag d. 9 marts 2018.
18-19 spisning
19-22 Dans
Behandles videre i Facebook
gruppen…

Randi

Undersøgelse af afslutningsfest med
nogen udefra – f.eks. Jenny
Stevenson.
Lørdag d. 26 maj 2018.

Benny

Vi spørger Preben om hans
søn/svigersøn kan…
Alternativt Pernille eller Tina…

Randi

11. Få lavet prof.
billeder.

Benny

Udsendes i nyhedsbrev af Benny.

Vi skal også have taget video…
Drejebog udarbejdes

Benny
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12. meddelelser om
dialog med
kommunen (tilskud
mv)

Bestyrelsen blev orienteret om
meddelelserne.

13. forberedelse af GF hvem er på genvalg
mv.

(fra sidste års referat:
Randi Plesner blev genvalgt
Henrik Kaarup Krogh blev genvalgt
Emma Spangsberg Johansen blev
valgt.
Benny er af nød indtrådt i
bestyrelsen.
Suppleant 1: Karina Sørensen
Nygaard
Suppleant 2: Vicky Nylander Nielsen
Bestyrelsen konstituerede sig efter
GF med følgende resultat:
 Formand: Randi Plesner
 Næstformand: Emma
Spangsberg Johansen – vil
gerne arbejde med branding
af foreningen.
 Kasserer: Susanne Solberg
(regnskab, medlemsliste,
facebookmedlemmer(Benny))
– backup er Karina Sørensen
Nygaard og Benny Ray.
 Sekretær: Henrik Kaarup
Krogh.
Alm. medlem: Benny Ray.)
Dato for generalforsamling 27. marts
2018, kl 19.00 i Hallens Cafeteria.
Fortsættes i Facebook gruppen…

14. Evt.

Randi

Et hold opvisningsdansere ? Skal vi
have lavet det ?? Ja, når vi har fået
konkurrenceholdet på plads med
forventninger mv.
(evt. 2 hold – elite og social…)
Sponsering af Benny til et større
stævne en gang om året.
Vi køber nyt Headset til instruktøren.
Vi køber en lille ting til Mogens.
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