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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Første ordinære bestyrelsesmøde. 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 24.04.2018 

Varighed: 18.30 – 20.45 

Tilstedeværende: Randi, Vicky, Benny, 

Majbritt, Karina, Henrik. 

Fraværende: Emma 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Næste sæsonstart: 

Sammenlægning af 

hold mhp plads til 

begynderhold 

KUNNE man evt. 

lægge holdene ml. 

18-20 sammen og 

lave en slags 

"maraton" hver 

gang? 

Begynderdanse 

først, avancerede 

danse til sidst? og 

så lave en ret 

præcis 

tidsangivelse for, 

hvornår der 

udlæres danse? 

Vi fortsætter med den nuværende 

struktur, hvor vi formulerer det på 

denne måde: Holdet fra 18-19 

lukkes og holdet fra 17-18 flyttes til 

18-19, som let øvede, og der 

oprettes et nyt begynderhold fra 17-

18. 

 

Hvis der ikke kommer et nyt 

begynderhold, så bruger vi timen fra 

17-18 til fri træning. 

 

Benny  

2. Konkurrenceholdet 

status: Vi har haft 

møde med holdet 

og møde i udvalget 

Randi, Benny og Vicky holdt fælles 

møde med konkurrenceholdet.  

Udvalget er nu ændret til at være 

Randi, Karina og Benny. 

Konklusioner: 

- Der bevilges en times 

forberedelse mere til Benny, 

da danserne også ønsker at 

få udlært dansene på 

Intermediate og Advanced 

niveau. 

- Der bevilges rejse og ophold 

til Benny på en international 

event pr. år. 

- Danserne skal selv have step-

sheets med til træning, så 

danserne selv kan lære at 

læse step-sheets. 

- Øvrige detaljer tages i 

udvalget og med 

konkurrenceholdet hen ad 

vejen. 

Randi, 

Karina, 

Benny 
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3. Referat af møde i 

Hallen, med de 

andre klubber 

Låseproblemer. 

Alle 3 klubber skærper 

opmærksomheden. Og Preben 

checkker om formiddagenom der er 

låst. 

Alternativt får udvalgte personer en 

A-nøgle.  

 

Rengøring/oprydning – vi laver en 

dag med Taekwondo. 

 

Der laves et kursus/workshop i 

social-media-marketing. 

Preben undersøger med sin datter 

om priser på billeder mv. 

 

En fælles intern Facebook gruppe til 

foreningernes bestyrelser, så 

kommunikationen bliver nemmere. 

 

Forstærkeren som Preben har stillet 

til rådighed er fin og vi ser på 

hvordan den kan finansieres. 

 

VM-dans vil gerne have mere tid om 

tirsdagen.  

Randi, 

Benny 

 

4. Opgavefordeling i 

bestyrelsen 

 

4.a status på 

kasserer 

Sekretær: Henrik, Kasserer: Majbritt 

Vi fordeler ad-hoc opgaver på 

Facebook som vi plejer. 

 

Markedsføring – Emma tovholder på 

social media, Facebook og 

Instagram…(noget med billeder…) 

Webmaster: Randi og Henrik… 

 

4.a. 

Når alle udsendte rykkere er 

indbetalt, så går Karina og Majbritt i 

banken og får overdraget til Majbritt. 

Randi skal også have oprettet 

Majbritt i Kommunens system. 

 

 

 

 

Emma 

 

 

 

 

 

Karina, 

Majbritt 

 

Randi 

 

5. Markedsføring af 

klubben 

Hjemmesiden skal være færdig 

inden 1. juli 2018.  

 

Randi kigger på grafik/tema. 

Henrik kigger på indhold og hvilke 

sider vi skal have. 

 

Vi prøver at få Emma med og får 

social media workshoppen op at stå. 

Randi, 

Henrik 

 

6. Opvisningshold / 

Stafet for livet har 

inviteret igen 

Vi deltager d. 9. juni 2018. 

 

Vi skal have en flyer med som 

reklame. 

 

Gritt laver tilmeldingsseddel. 

Benny  
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Benny laver program på 12-15 

minutter. Og undervisning bagefter. 

 

Decideret opvisningshold venter lidt. 

7. Diverse - fx. 

Arrangement i maj 

(afdansningsbal 

:) ) 

Teknik dagen – vi arbejder med step 

sheet. 

 

Marathon dans mandag d. 28. maj 

2018.  

Vi skal have et festudvalg nedsat. 

Tovholder – Benny + Randi. 

Kaffe og kage. 

Kagemand fra Føtex.  

 

Kontingent. 

Karina og Majbritt finder ud af 

hvornår man betaler hvad for resten 

af året. 

 

Sæsonen starter i uge 34. 

Benny 

 

 

Benny, 

Randi 

 

 

 

Emma 

 

8. Sommerdans 

periode - bl.a. 

hvordan afregnes, 

hvornår osv. 

Der er sommerdans i juni til fast 

pris. Alm. dansere 200, 

Konkurrencedansere 300. 

(+ extra konkurrencedans…aftales 

separat…) 

 

Der betales for hele perioden inden 

start. 

Der kan kun betales ind på kontoen. 

 

Meldes ud i nyhedsbrev midt i maj. 

Og der laves en tilmeldingsseddel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benny 

Randi 

 

 


