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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Normalt bestyrelsesmøde. 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 29.01.2017 

Varighed: 17.35 – 21.00 

Tilstedeværende: Randi, Vicky, Susanne, 

Benny, Karina, Henrik 

Fraværende:  

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Assistent til Benny Anne Mette Skriver vil ikke være 

assistent, pga. travlhed, så vi skal 

spørge en anden. Vil dog gerne 

hjælpe på konkurrenceholdet, hvis 

Benny er syg. 

 

  

2. DM status Opbygges jf. Referat fra møde d. 

08.01.2017 fra 

planlægningsgruppen. 

Bestyrelsen godkender at vi deles 

50/50 om udgifter og indtægter med 

Dance All Over, vedrørende DM. 

Randi 

Benny 

 

3. Klubbens 20 års 

jubilæumsfest 

Holdes mandag d. 3 april 2017 som 

en marathon danseaften med 

blandede danse. 

Benny laver forslag til invitation. 

Det er gratis for medlemmer. 

Randi bager boller. 

Man skal melde sig til. 

Benny 

Randi 

 

4. Medlemssituationen 44 medlemmer ialt pt. 

Mandag: 

- Begynder/let øvede 12 

- Let øvede 16 

- Øvede 20 

- Konkurrence 11 

Tirsdag: 

- Begynder 9 (måske 12) vi 

kører videre med holdet indtil 

sommer, selvom der ikke 

kommer flere. 

Vi skal prøve at få fat i flere unge 

medlemmer.  

Vi kan prøve at lave en video med 

de unge dansere og en med de 

’almindelige’ dansere. Det skal ud i 

maj eller juni måned og boostes. 

Måske kan vi få noget ind på skole-

Randi 

Benny 
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intra med en reklame. 

Vi skal lige høre hvad de har gjort i 

Sønderjylland. 

Randi spørger Jan Bo om film og 

klip. 

Benny hører prisen hos en prof.  

5. GF Tirsdag d. 11 april 2017, kl. 19.15 i 

cafeteriet.  

Karina modtager ikke genvalg. 

Vicky modtager ikke genvalg. 

Randi modtager genvalg, hvis der 

kommer flere hænder ind. 

Emma vil gerne stille op. 

Benny kan måske træde ind. 

Karina vil gerne være suppleant. 

Vicky kan måske være suppleant. 

 

Indkaldelsen skal sendes ud senest 

d. 6. marts 2017. Regnskabet 

vedlægges. 

Randi 

Karina 

 

6. Workshop med 

Raymond 

Klubben kan ikke længere bruge 

ressourcer på nye workshops. 

  

7. Evt. Tirsdagsworkshops: Benny laver 

nogle forslag og styrer det selv, så 

timen tirsdag 17-18 kan udnyttes. 

Det skal koste 50,- 

 

Løn til Benny: 200,- pr. time 

Arrangementsløn aftales fra gang til 

gang alt efter hvor mange deltagere 

der kommer og hvad der skal ske. 

  

8.     

9.     

10.     

 


