Referat

Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance
Formål med mødet: Normalt bestyrelsesmøde
Mødeleder: Randi
Tilstedeværende: Randi, Vicky, Karina,
Henrik,
Referent: Henrik
Benny, Susanne.
Dato: 16. november 2016
Fraværende:
Varighed: 18:30 - 20:00
Dagsordenspunkt:

1. Evaluering af DM

2. DM fremtid

3. Situationen med

Vicky - dvs.
hvordan griber vi
det an - og hvordan
skal reglen
formuleres til
næste GF
4. Bestyrelsen.
Hvordan skal den
se ud arbejdsfordeling,
og hvem vil gøre
en reel indsats

Konklusion:

Selve arrangementet gik rigtig godt,
men økonomisk fik vi et underskud.
Mad, flybilletter og svigtende
tilskuer antal er hoved grundene.
Vi skal være skarpere på
forventningerne til showene og
måske lave dem længere og bredere.
Fungerer godt med at Benny og
Randi planlægger og vi alle er med
til at udføre. Specielt tak til Susanne
og hendes familie for en fantastisk
indsats.
Måske skal vi flytte arrangementet,
så det ikke ligger i efterårsferien.
Måske skal spisning og afterparty
skæres fra og så dele fokus imellem
social og konkurrence.
Preben skal stå for mad i cafeteriet.
Benny og Randi holder møde med
Sønderjyderne for at få det nye
koncept op at stå.
Vi skal have formuleret reglen noget
i stil med at pause kan holdes for en
hel periode ad gangen.
Og måske til en symbolsk betaling.
Punkt på næste bestyrelsesmøde:
formulering af forslag til passivt
medlemskab.
Tages som punkt 10

Ansvarlig:

Randi,
Benny

Deadline:

5. Tirsdags

situationen

6. Julefrokost (Benny

kan du ikke lige
hype det opslag du
allerede har lavet
omkring det emne i
medlemsgruppen?)
7. Information til
medlemmerne skal
forbedres. Vi har
talt om det flere
gange. Nu skal der
ske noget. Vi skal
lægge en slagplan.
Og definere hvad
medlemmerne
ønsker at blive
informeret om

Begynderholdet: 6 nye + 2 fra
mandagsholdet. Randi og Susanne
prøver at komme på holdet for at
skabe en god holdstemning.
Øvet holdet om tirsdagen nedlægges
efter jul og overføres til om
mandagen.
Vi forsøger at lave flere tiltag for
begyndere fra 17-18.
Lyskæder skal købes.
Opstilling starter kl 17.

Vi skal genopfriske de etiske
retningslinier for danserne. Skal slås
op på Medlemssiden på Facebook.
Og pointere at snak faktisk kan
forstyrre danserne.

Information: Forslag - Nyhedsbreve arrangementskalender...På eMail
med links til hjemmesiden...
Hvornår: nyhedsbrev udsendes 14
dage før kontingent betaling - fysisk
bestyrelsesmøde holdes 1 måned før
betaling, så vi har 14 dage til at lave
nyhedsbrev.
Indkøb af en værktøjskasse der kan
8. Evt. nødvendige
indkøb. (ønske om passe på hylden med lås.
bla. en boks der har Vi checker først hvad vi kan skrabe
sammen internt.

lås på, en saks.....)

Diskuteres på nettet.
andre events. I hvor Evt. i nyhedsbrevet.

9. Nytårsappel og

stor udstrækning
skal vi deltage? det er i min optik
vigtigt, at vi viser
flaget - især følgende steder,
med mindst 2
mand: Nytårsappel
hos Anita og Leo,
Event hos Dance
All over, Event hos
Bjarne Frederiksen,
Event i Hamborg,

Benny

Randi

Randi

Event hos dem,
som iøvrigt
kommer til os,
Event hos Stine i
Aars.
10. Commitment hos

bestyrelsesmedlemm
erne

11. Evt.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Til næste bestyrelsesmøde skal vi
være klar med hver vores holdning.
Vi planlægger bestyrelsesmøder for
en lang periode, så vi ved i god tid
hvornår møderne skal holdes.

