Bestyrelsesmøde den 19. januar 2019 kl. 18.00 hos Rita.
Til stede: Merete, Rita, Lisbeth, Lis og Mette

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Bordet rundt - nyt fra...
Formand:
Mette har nu fungeret som formand i ca. 2 måneder, det er gået fint med overdragelsen. Ændring
af bestyrelsens sammensætning er anmeldt til Erhvervsstyrelsen og til Roskilde kommune.
Med hensyn til sæson 2019/2020 besluttes det at formanden fornyer kontrakten med Moesgården,
som har tilkendegivet at de ønsker at forny kontrakt, dog med en stigning af huslejen. Mette tager
kontakt til Carsten/Moesgården og får lavet en kontrakt.
På trods af manglende scene og store stolper i rummet, så er foreningen faldet meget godt til i
lokalet og er meget godt tilfredse med det.
Nogle medlemmer har efterlyst borde at sidde ved. Bordene er for tunge til at slæbe frem og
tilbage hver gang, så medlemmerne må bruge stole som borde til deres kaffe.
Kasserer:
Det går fint med økonomien. Vi har fået tilsagn fra Roskilde kommune om støtte til huslejen.
Valentinfesten giver muligvis et mindre underskud, da det har vist sig at være dyrere end forventet
at være i Himmelevhallen. Vi skal leje borde, scene og lydanlæg. Der er solgt 271 billetter d.d.
Budget 2019 blev gennemgået og godkendt.
Næstformand/instruktørkontakt:
På forespørgsel fra Alis godkender bestyrelsen herved, at der bliver oprettet et sommerhold på 4
mandage i maj 2019 for nybegyndere, til kr. 100,-.
Alis spørger endvidere om opstart af begynder hold i januar, bestyrelsen tager den forespørgsel
med på næste møde.

3. Kommende arrangementer:
Søndagsdansen d. 20/1-19 er planlagt og alle opgaver bliver varetaget.
Bestyrelsen foreslår at søndagsdans ikke ligger så tæt på f.eks. julefest og Valentinfest.
Valentinfesten er planlagt og alle opgaver er uddelt. Lisbeth handler i denne uge og hun har
produceret pynt til bordene.
Både instruktører og bestyrelse har lært rigtig meget af at skulle planlægge Valentinfesten. Vi kan
derfor med erfaring fra denne beslutte, at fremtidige fester altid startes med et planlægningsmøde,
med både instruktører, bestyrelse og frivillige hjælpere. Om det samme skal gælde for interne
fester, såsom juleafslutning og sæsonafslutning drøftes med instruktørerne på evalueringsmødet
efter Valentinfesten 2019.
Det blev besluttet at næste års Valentinfest bliver afholdt i Gundsølille hallen som før i tiden, da der
er scene, borde og musikanlæg. Derved kan vi spare på udgifterne.
Sommerdans 2019: Der er indgået kontrakt med Vikingeskibsmuseet om leje af pladsen vi danser
på, og der er lavet en aftale om at Cafe Knarr holder ekstraordinært åben. Roskilde kommune har
sponsoreret udgifterne til sommerdans. Det gælder to udenlandske koreografer, leje af pladsen mv.

Der vil blive lejet et lokale til opbevaring af musikanlæg.
Merete forsøger at finde et regnvejrslokale til når Maggie kommer.
Workshop med Maggie, afholdes på Moesgården fra kl. 15:00 – 17:30. Prisen vil være kr. 75,-.
Merete fortæller at instruktørerne har planlagt møde i marts, angående hvem der har ansvaret på
havnen.
Bestyrelsen spørger, hvem skal hente og sætte anlægget op?

4. Instruktørmøde og Evaluering af Valentin: Torsdag d. 21/2-2019 fra kl. 18.30-20.30 hos Lis Ulla.
Møde mellem bestyrelsen og instruktører ligger i maj og okt/nov.
Næste møde bliver d. 29/4-19.

5. Eventuelt
Intet

6. Næste bestyrelsesmøde/Årshjul.
August:
Godkendelse af regnskab og budget. Diverse omkring sæsonstart.
November:
Inkl. Instruktører. Evaluering af sæsonstart og planlægning af juleafslutning.
Bestyrelsen evaluerer 1. del.
Januar:
Halvvejs evaluering af økonomi, Valentin og sommerdans.
Maj:
Inkl. Instruktører. Kalenderplanlægning for ALLE arrangementer i næste
sæson. Og derefter best.møde med evaluering af året.

