Referat
Emne: Generalforsamling Real Linedance
Formål med mødet: Generalforsamling ( GF )
Referent: Henrik Kaarup Krogh
Dato: 12.3.2019
Varighed: 19:00 – 20:00

Dagsordenspunkt:

Tilstedeværende: Randi, Benny, Majbritt,
Henrik, Victoria, Lydia, Susanne, Emma,
Susanne, Camilla, Dorte, Ruth, Vicki,
Gritt…(m.fl.)…
Fraværende: Vicky, Karina

Konklusion:

1. Valg af
dirigent

Ruth blev valgt.

2. Formandens
beretning

Beretningen blev godkendt.
(Årsberetning bliver lagt på hjemmesiden)

Ansvarlig:

Deadline:

Årsberetning for Real LineDance 2018
Året har været præget af en god, stabil tilgang af nye dansere,
og i 2018 fik vi således et begynderhold igang, med mange
nye, glade dansere. Dette sket som følge af
markedsføringstiltag, med annoncering på Facebook og åbent
hus arrangement. Faktisk var der en overvældende
tilslutning, og holdet har været godt belagt igennem hele
året.
Vi har afholdt et par gode, sociale arrangementer. Generelt er
der god opbakning omkring disse arrangementer. Efter et par
gange at have holdt maraton dans på udvalgte mandage,
besluttede vi at dette skulle være et fast, festligt indslag
igennem hele året. Det er faldet i god jord, og flere har valgt
at blive lidt længere, for at lære nogle af dansene fra de lidt
sværere niveauer. Det har vist sig at være en virkelig god
måde at mødes på, hvor danserne mødes på tværs af holdene.
Klubben har valgt hver gang at traktere med lidt godt til
ganen, kaffe og te.
Julefrokosten blev afholdt på traditionel vis med medbragt
mad, men med kage og kaffe betalt af klubben, efterfuldt af
masser af dans.
Konkurrencedanserne knokler på med træningen, og det har
givet en del guld-, sølv-, og bronzemedaljer samt andre rigtig
gode placeringer. Danserne melder tilbage om sjove og gode
konkurrencer.
Bestyrelsen har været på internet-markedsføringskursus.
Samtidig har vi været ved fotografen, og fået en masse gode
billeder, både af socialdansere og konkurrencedansere, samt
en god video, som vi kan bruge til fremtidig markedsføring.
Det har været en omhyggeligt valgt omkostning, som vi
mener er godt givet ud, for at vi også fremadrettet kan sikre
en stabil tilgang af dansere, når behovet opstår.
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Der er indledt et mere tæt samarbejde med de andre klubber,
der benytter spejlsalen, og en gruppe på Facebook er oprettet
med henblik på, at vi bedre kan kommunikere, nu hvor vi
ikke længere “deler dagene” men har hver vores dage. Det
har medført et par gode møder, og fx. Var
markedsføringsdagen et samarbejde mellem klubberne, så vi
alle kunne blive klogere på Facebook og Googles algoritmer.
Stemningen er generelt rigtig dejlig i klubben, og vi lærer
nye danse med jævne mellemrum. Der er en god ånd på alle
holdene. Vi har forsøgt at byde velkommen til nye
medlemmer midt i sæsonen. Desværre lykkes det kun få
gange for de nye medlemmer at følge med. Dansene på
begynderholdet udtæres rimeligt hurtigt, og allerede i løbet af
få måneder kan holdet så mange danse, at nye medlemmer
kun har en rimelig chance, hvis de har danset et tilsvarende
sted tidligere, eller kan lære nye koreografier hurtigt. Derfor
har vi kun indmeldelse/opstart maximum en gang om året, og
kun såfremt vi beslutter at oprette nye hold. Det er en
beslutning som vi træffer baseret på en vurdering af antallet
af dansere på det nuværende begynderhold. Det sker ind
imellem, at hold enten må slås sammen, eller et
begynderhold må nedlægges, fordi der er for få medlemmer
tilbage. De få, der er tilbage får naturligvis mulighed for at
starte forfra, og det sker også, at et par stykker prøver kræfter
med det næste hold, og så bare går fra, når der er danses en
dans, som de ikke kender. Det er de vilkår vi har i klubben,
dels fordi vi ikke har flere timer/muligheder for at leje salen,
og dels fordi vi ikke har instruktør til flere timer.
Derfor har vi også valgt at uddanne flere instruktører,
rekrutteret fra konkurrenceholdet, så Benny ind imellem kan
få en fridag. Et par af instruktørerne har allerede prøvet
kræfter med “real life” på et af holdene, og det er gået helt
fantastisk. Vi er glade for, at så mange af de unge fra
konkurrenceholdet har valgt at tage imod tilbuddet om at få
instruktør uddannelsen. På den måde, er der nok altid én, der
kan føre an i dansen på alle hold.
Vi glæder os til at byde velkommen til nye medlemmer i
bestyrelsen i sæsonen 2019/2020.
Jeg vil gerne her takke for den gode ånd og jeres gode humør
i klubben. For mig er det altid en stor fornøjelse at møde op
hver mandag til endnu en glad danseaften.
Samtidig vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til at komme
til en af os i bestyrelsen, hvis I har forslag til
forandring/forbedring, samt forslag til nye sjove tiltag.
På bestyrelsens vegne,
Randi Plesner
Formand
Real LineDance
3. Fremlæggelse
og
godkendelse
af foreningens
regnskab

Regnskabet blev godkendt.
(Er også godkendt af revisor).
Majbritt nævnte at medlemsstatus pt. er:
53 medlemmer (+2 sygemeldte).
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4. Fremlæggelse
og
godkendelse
af foreningens
budget til
orientering
5. Behandling af
indkomne
forslag:
a) Bestyrelsens
kontingent
b) Ændring af
medlemskabsg
ebyr
c) Justering af
danseperioder

Budgettet blev godkendt.

a. Dette skal være et fast punkt på
dagsordenen til GF fremover. Forslaget
for i år er at bestyrelse og suppleanter
ikke skal betale kontingent.
Godkendt frem til næste GF.
b. Der udleveres 1 stk. klub-tshirt ved NYE
medlemsskaber, der ikke har været
medlem tidligere.
Særlige forhold omkring medlemsskab
behandles individuelt af bestyrelsen.
c. Et kontingent-år skal fremover bestå af 4
perioder af 8 ugers betaling, således at
det er nemmere for medlemmerne at
lave en fast betalingsaftale.

6. Fastsættelse
af kontingent
for
medlemmerne

Foreslået 8 ugers betaling som følgende:
 Social: 400,- for 8 uger
 Konkurrence: 500,- for 8 uger
Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af
bestyrelsesme
dlemmer samt
suppleanter til
foreningens
bestyrelse.

a. På valg er:
1. Randi – modtager genvalg - genvalgt
2. Henrik – modtager genvalg - genvalgt
3. Emma – modtager ikke genvalg
4. Af personlige årsager ønsker Majbritt at
udtræde af bestyrelsen.
5. Suppleant Karina ønsker at genopstille genvalgt
6. Suppleant Vicky ønsker ikke at genopstille.
b. Der er indkommet følgende kandidater
(sideordnet opstilling):
 Gritt Agnete Vindum – valgt
 Wicki Agnete Vindum – valgt
 Susanne Solberg – valgt
Bestyrelsen konstituerede sig efter GF med
følgende resultat:
 Formand: Randi
 Næstformand: Gritt
 Kasserer: Susanne
 Sekretær: Henrik
 5. medlem: Vicki
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1. suppleant: Benny
2. suppleant: Karina

8. Valg af revisor
og revisorsuppleant
2019.

Majbritt stiller op som revisor – valgt
(Ifølge kommunen er der ikke krav om revisor
suppleant, så det undlader vi da der ikke var
nogen der ønskede at stille op til det)

9. Eventuelt

Intet til dette punkt.
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