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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Ordinært bestyrelsesmøde. 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 24.03.2019 

Varighed: 18.00 – 20.00 

Tilstedeværende: Randi, Benny, Susanne, 

Karina, Gritt, Wicki, Henrik. 

Fraværende:  

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Bestyrelsesopgaver 

– Hvilke opgaver og 

hvem ønsker hvad  

Tovholdere: 

 SocialMedia: Wicki + Gritt, 

Husk at de skal gøres til 

admin… 

 Fester + Events: Randi + 

Henrik 

 Aflastning af kasserer: Karina 

 Nyhedsbrev: Benny 

 Opvisningshold: Wicki 

 

 

Randi 

 

2. Økonomi – status 

på overdragelse til 

Susanne 

Overdragelse fra Majbritt starter på 

mandag d. 1. april 2019… 

  

3. Instruktører – 

status 

Gritt er blevet godt modtaget på 

Konkurrenceholdet som 

hjælpeinstruktør. 

Wicki + Silke + Gritt vil instruere en 

gang imellem på social-holdene. 

  

4. Dansehold – status 6 konkurrencedansere har forladt 

klubben, som følge af at vi ikke 

ansatte Camilla som instruktør. 

Som følge af det er der ikke så 

mange tilbage på øvede holdet. Men 

på let øvede holdet og på begynder 

holdet er der mange. 

  

5. Fester – status 

a. LineDanceMania 

b. Marathon dans 

a. Tilmeldingerne er begyndt at rulle 

ind og Jenny har meldt at hun 

kommer. Der reklameres i andre 

klubber. Konkurrencedanserne 

viser nogle af deres danse. Benny 

inviterer Betina og Hans Jørgen 

samt Leon og Anita. Gritt inviterer 

Niels.  

De 5 særligt indbudte er UB. 

Randi + Henrik holder møde om 

spisning. 

Benny laver ny seddel, så 

 

 

 

 

Benny 

 

Gritt 

 

 

Randi 

Henrik 

Benny 
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spisning præciseres(+50). 

Benny giver input til budget til 

Wicki. 

Randi snakker med Preben om vi 

evt. kan leje Hallen med kort 

varsel til LineDanceMania, hvis 

der kommer mange tilmeldinger. 

b. Vi møder mandag kl 16 og Wicki 

og Lis sørger for indkøb. 

 

Benny 

 

Randi 

6. Hjemmeside – 

opdatering 

Portrætbillede til siden – Vi mangler 

fra Susanne, Gritt og Wicki. 

Siden laves simpel – prøv evt. at 

kigge på sci-fi-con’s hjemmeside. 

Emma fjernes som editor. 

 

 

 

 

 

Henrik 

 

7. Evt. 

 

Forslag til vedtægtsændring på 

næste GF – bestyrelsesreferater bør 

ikke skulle underskrives, hvis alle 

har haft mulighed for at 

kommentere på facebook, så bør det 

være nok. 

  

 Sommerdans – Gøres med tilmelding 

som sidste år. Benny laver oplæg, 

hvor man kan melde sig på – så må 

vi se hvilke dage der er folk nok… 

 

Benny 

 

 Skal der laves et nyt begynderhold? 

Wicki vil gerne have sit eget hold om 

tirsdagen. 

Randi snakker med Tae-kwondo om 

vi kan overtage deres time fra 17-18 

om tirsdagen. 

 

 

 

Randi 

 

 
 


