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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Virtuelt bestyrelsesmøde via Facebook. 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 27.03.2017 

Varighed: 00.00 – 10.00 

Tilstedeværende: Randi, Vicky, Susanne, 

Benny, Karina, Henrik 

Fraværende:  

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Aflysning af 

DM2017 

Oplæg 

Da Benny og jeg tog to Sønderborg 

for at indlede et samarbejde med 

Dance all Over, fik vi tilsagn fra dem 

om, at de var med, hvis vi kan 

mønstre med et budget der viser 

overskud. På dette tidspunkt var vi 

ret optimistiske. Nu er der i 

mellemtiden sket det, at flere af 

konkurrencedanserne i Danmark 

vælger at tage til Benelux i den 

weekend, i stedet for til DM. Det vil - 

med sikkerhed - betyde, at 

konkurrencen ikke kan gennemføres. 

I hvert fald skal vi ikke bruge 

udenlandske dommere og have 

udgifter til dette. Og når der er ikke 

er udenlandske dansere/dommere 

med, så er der endnu flere 

konkurrencedansere der ikke vil 

bruge sine penge på DM.  

Det er udvalgets vurdering, at DM 

ikke kommer til at give overskud. 

Det er også udvalgets vurdering, at 

vi kommer til at poste masser af 

timer og kræfter i projektet, uden at 

de på nogen måde vil vise sig at give 

pote - hverken økonomisk eller mht 

at få nye dansere/spredt budskabet 

om dansen. 

Derfor har Dance All Over besluttet 

at trække sig som forening fra 

projektet. 

Det er det samlede udvalgs 

vurdering, at DM bør lukkes og 

slukkes allerede nu. 

Jeg vil gerne bede jer alle, Vicky 

Nylander Nielsen, Henrik Kaarup 

Krogh, Susanne Solberg og Karina 

Sørensen Nygaard (og Benny Ray), 

Randi, 

Benny 

 

https://www.facebook.com/vicky.n.nielsen
https://www.facebook.com/vicky.n.nielsen
https://www.facebook.com/henrikkaarup.krogh
https://www.facebook.com/henrikkaarup.krogh
https://www.facebook.com/susanne.solberg.7
https://www.facebook.com/profile.php?id=1369205908
https://www.facebook.com/profile.php?id=1369205908
https://www.facebook.com/bennyray13
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om at give jeres kommentarer til 

dette, så vi kan få en afklaring og en 

beslutning hurtigst muligt.  

Det er ærgerligt, men alting har sin 

tid. 

Beslutning 

Vi har hermed besluttet at sløjfe DM 

i år. 

2. Nedlæggelse af 

tirsdagshold 

Oplæg 

Preben Rosenqvist som er vores 

halbestyrer har skrevet til 

Taekwondo og os om, at Vi med 

Dans ønsker flere timer i spejlsalen. 

Vi modtog mailen imens jeg var i 

Afrika i sidste uge, så derfor får I 

først beskeden nu. 

Situationen har vi drøftet før: Det 

handler kort og godt om tirsdagen.  

Vi har nu 10 dansere på 

begynderholdet om tirsdagen. Hvis 

vi allerede nu beslutter, at de skal 

flyttes sammen med begynderholdet 

om mandagen, kan vi i løbet af de 

næste 3 måneder få speedet 

udlæring op på tirsdagsholdet og 

sænke farten lidt på mandagsholdet, 

således at de to hold kan slåes 

sammen efter sommerferien.  

Det er på ingen måde lukrativt at 

have holdet om tirsdagen. Vi ved, at 

nogle falder fra. Vi kan tilbyde dem 

halvanden time frem til 

sommerferien, så der kan læres flere 

danse.  

En indvending kan være, at vi så 

ikke har mulighed for at lave flere 

begynderhold. Men det er Bennys 

vurdering, at LineDance ikke vender 

lige de første år, og at det med at vi 

pludselig får et fantastisk velbesøgt 

begynderhold er en utopi.  

Og så er der overskud og kræfter. 

Benny skal tage fri fra timer i 

Biografen, for at kunne undervise 

tirsdag. Det er meget forlangt, når 

han kunne have tjent pengene 

bedre. 

Derfor: Hvad siger bestyrelsen til, at 

vi nu annoncerer, at vi agter at 

lægge de to begynderhold sammen 

til et stort hold efter sommerferien, 

og så går igang med at forberede 

dem på det? 

Jeg ved godt, at jeg har talt for 

noget andet tidligere. Men det her 

handler også om penge. Vi har 

overskud lige nu og her. Men måske 

mister vi på et tidspunkt muligheden 

Randi 

Benny 
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for at få salen så billigt, og så skal vi 

bruge de penge vi har på at betale 

mere i husleje. 

Beslutning 

Vi har hermed besluttet at efter 

sommerferien kommer 

tirsdagsdanserne sammen med 

holdet kl. 17-18 om mandagen. 

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 


