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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde. 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 10.02.2019 

Varighed: 17.00 – 19.00 

Tilstedeværende: Randi, Benny, Majbritt, 

Karina, Emma, Henrik. 

Fraværende: Vicky(afbud). 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Økonomi A. Majbritt har lavet regnskab 

og mangler lige at få Mogens 

til at revidere. Det ser yderst 

fornuftigt ud. 

B. Vi er ca. 55 medlemmer 

C. Randi rykker kommunen for 

hvornår de skal have 

regnskabet. 

Majbritt 

 

 

 

 

Randi 

 

2. Instruktører A. Der er fremsat ønske om at 

Camilla er fast instruktør på 

konkurrenceholdet. 

B. Camilla er måske ikke helt 

klar endnu til at tage holdet 

selvstændigt (ikke før efter 

sommerferien) 

C. Benny, Randi og Emma laver 

et skriftligt oplæg til aftale 

med Camilla. 

D. Instruktørkurset gik rigtig 

godt. Og de sidste 3 skal vi 

også tilbyde kurset. 

E. Der skal jævnligt inviteres 

instruktører udefra og de skal 

også lave workshops for de 

sociale hold. 

 

 

 

 

 

 

 

Benny 

Randi 

Emma 

 

3. Dansehold A. Det går fint generelt 

B. Der er dog faldet nogen fra 

på begynderholdet (ca. 17 

tilbage) 

C. Vi prøver at finde nye 

moderne danse til holdene i 

stil med dem som de nye 

instruktører udlærer. 

  

4. Fester 

a. LineDanceMania 

b. Marathon dans 

A. Fredag d. 10. maj 2019. med 

gæsteinstruktør. Vi prøver 

med Jenny Stephenson. (eller 

Raymond). Evt. med show af 

egne konkurrencedansere (og 

Benny  



Side 2 af 2 

evt. Anne Mette og Silke). 

B. Mandag d. 25 marts 2019. Vi 

prøver at køre dansene 

progressivt i stedet for 

blandet. HKK printer seddel. 

5. GF 

a. Tid og sted 

b. Dagsorden 

c. Forslag 

A. Tirsdag d. 12. marts kl. 19.00 

B. Se dagsorden nedenfor dette 

skema. 

C. Indmeldelse uden t-shirt for 

50,- hvis man har været 

medlem før. 

  

6. Evt. 

 

Opvisningshold: 23-24 maj er der 

stafet for livet – der kan man evt. 

lave noget. Emma spørger nogle af 

de nye instruktører om de vil være 

tovholdere. 

 

Emma 

 

 

 Vi skal have slanket hjemmesiden.   

 

Denne dagsorden blev udarbejdet på mødet: 
1. Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget til orientering. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

a. Bestyrelsens kontingent. 

b. Ændring af medlemskabs gebyr. 

c. justering af danseperiode. 

6. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne – foreslås justeret i henhold til indkommet 

forslag. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse  

a. På valg er:  

1. Randi – modtager genvalg  

2. Henrik – modtager genvalg 

3. Emma – modtager genvalg 

Der er indkommet følgende kandidater: Gritt Vindum og Susanne Solberg.   

Karina stiller op som suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 2018. Mogens Busk modtager ikke genvalg. 

a. Majbritt stiller op som revisor. 

9. Eventuelt. 

 


