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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde. 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 09.09.2018 

Varighed: 17.00 – 19.00 

Tilstedeværende: Randi, Benny, Majbritt, 

Karina, Emma, Henrik. 

Fraværende: Vicky(afbud). 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Økonomi 

a. Sommerdans 

b. Bestyrelsens 

Kontingent 

c. Nye medlemmer 

d. Ens 

kvartalspriser ? 

e. Eksisterende 

medlemmer 

f. Efterlysning af 

bilag 

A. August og juli – for 

konkurrencedanserne 

balancerer lige. Social er der 

bedre økonomi i. 

B. Skal op på 

generalforsamlingen. 

C. 21 nye medlemmer. 

D. Skal op på 

generalforsamlingen. (450,- 

pr. kvartal ?). Nemmere at 

lave faste overførsler. 

Årskalender for dansedage? 

E. Der er et par eksisterende 

medlemmer der skal rykkes 

for kontingent. 

F. Majbritt efterlyser diverse 

bilag f.eks. fra fotograf… 

  

2. Hjemmeside 

a. Status 

b. Hvad mangler ? 

A. Er opdateret i første version. 

B. Events mv. opdateres når der 

kommer noget. Randi 

beskærer de billeder af 

bestyrelsen, som ikke passer 

i formatet. Øvrigt input 

modtages gerne. Randi og 

Henrik holder møde i 

webudvalget senere på året. 

 

 

Randi 

 

3. Fotograf Vi mangler nogle ting fra fotografen 

– f.eks. intro video. Randi følger op 

med fotografen mht. hvad vi 

mangler at få samt faktura. 

Randi  

4. Facebookside 

a. Boost status 

b. Boost fremover 

c. Medlemsgruppe 

-Synkroniser 

med 

medlemsliste – 

hvem – hvordan 

A. Det er gået forrygende – høje 

besøgstal – og masser af nye 

medlemmer (vi har brugt ca. 

1800,- på boost ialt) 

B. Det kan vi også gøre 

fremover, når vi har brug for 

at hverve nye medlemmer. 

C. Medlemsgruppen skal 
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– hvornår 

d. Den officielle 

facebook side 

synkroniseres med 

medlemslisten og særlige 

samarbejdspartnere fra andre 

klubber, samt forældre til 

dansere under 18. Kasseren 

sørger for synkronisering. 

D. Der bør kun laves opslag ved 

væsentlige begivenheder – 

f.eks. LinedanceMania, 

Konkurrenceresultater, nyt 

begynderhold…Bestyrelsen 

bør tilføje sig selv til Teamet 

(Emma undersøger) 

Majbritt 

 

 

 

 

 

 

Emma 

5. Instruktør 

a. Ny instruktør ? 

b. Dansegange i 

oktober/novemb

er hvor Benny 

ikke er der ? 

A. Emma vil gerne være 

instruktør – Randi vil også 

gerne – vi prøver at lave et 

instruktørkursus – vi prøver 

at få flere på…Det skal være 

gratis at deltage for ca. 5 

deltagere. Afholdes måske i 

uge 46, 48 eller 49. Nye 

instruktører forventes at 

kunne afløse når Benny ikke 

er der. 

B. 29/10-2018 (normale hold) 

og 5/11-2018 (maraton). 

Benny laver musikliste efter 

ønske – det skal være synligt 

på papirliste hvilke danse de 

forskellige hold kan. 

Benny, 

Emma, 

Randi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benny 

Emma, 

Randi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uge 42. 

6. Dansehold 

a. Status 

Begynderhold 

b. Hvor mange 

uger inde i 

begynderforløbe

t kan man 

starte ? 

c. Status 

Letøvede/øvede 

d. Status 

Konkurrence 

e. Danseliste 

A. 21 nye – se pkt 1. 

B. Ingen nye begyndere efter 

uge 41 – derefter skal det 

aftales individuelt med 

Benny. 

C. Letøvede er der mange på og 

der er god stemning. Øvede 

kører lidt op og ned  

D. Det kører godt. (bortset fra 
opvarmning  - ny status 

omkring juletid).  

E. Danselisten lægges op på 

hjemmesiden og 

medlemsgruppen på 

facebook. Benny laver en 

playliste på youtube med 

links til vores danse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benny, 

Henrik, 

Emma 

 

7. Fester 

a. Haloween ? 

b. Juleafslutning ? 

A. Vi laver Marathondans d. 

5/11-2018. (Haloween tema 

) 

B. Juleafslutning d. 10/12-2018 

med gløgg, æbleskiver… – 

Bestyrelsen mødes inden for 
evt. at prøvesmage  så 

gløggen bliver bedre end 
sidste år  
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8. Hvad siger loven 

om billede og video 

på nettet ? 

Stemningsfilm er måske okay – 

portrætbilleder skal slettes efter at 

personerne ikke er medlemmer 

længere.  

Majbritt arbejder på at opdatere 

vores procedurer og dokumentation. 

Karina prøver også at finde noget 

input. 

 

 

 

 

Majbritt 

 

9. Evt. 

a. Påsken/pinsen… 

b. Sko 

 

A. Tages op på 

generalforsamlingen. 

B. Bloch sko – vi skal have en 

dag hurtigst muligt. (Aftale 

lavet med Støvlemanden – 

Mandag d. 24/9-2018, kl 17-

18) 

A - Udvalg: 

Majbritt, 

Emma, 

Benny 

 

 

 


