Referat af instruktør- og bestyrelsesmøde den 27. oktober 2019
Til stede: Hanne, Alis, Anja, Merete, Rita, Lisbeth, Laila, Birthe og Mette
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev godkendt via mail og er offentliggjort via hjemmesiden.
2. Bordet rundt - nyt fra...
Formand:
I starten af september fik vi besked fra Boligselskabet Sjælland om at
bestyrelsen for Moesgårdens beboerhus, det lokale vi lejer og danser i, var
fratrådt og såfremt de ikke fandt en ny bestyrelse, ville beboerhuset blive
lukket og vi skulle finde nye lokaler. Det lykkedes heldigvis beboerhuset at få
valgt en ny bestyrelse, så Roskilde line dance fortsætter lejemålet uforandret.
At bestyrelsen for Moesgårdens beboerlokale fratrådte, blev desværre
misforstået hos en del af vores egne dansere og dansere for andre klubber, de
troede at det var bestyrelsen for Roskilde Line Dance der var fratrådt. Dette er
ikke tilfældet, tværtimod er bestyrelsen fuldt bemandet og alle er aktive i
arbejdet.

Kasserer:

Vi har haft en rigtig god tilgang af dansere til denne sæson, vi har 115
medlemmer, så økonomien er fin og budgettet holder.
Igen - og sikkert på grund af ovenstående problematikker omkring
beboerhuset - har der være tale om, fra eksterne klubber, at Roskilde line
dance var uden medlemmer og lokaler. Dette er langt fra tilfældet, og i
betragtning af at klubben har eksisteret 1 år, så er vi meget stolte af være en
velfungerende klub, med god tilgang af medlemmer.

Næstformand/instruktørkontakt:
Intet, og ellers er det nævnt under instruktørmødet.
Menige medlemmer:
Intet
3. Bestyrelses sammensætning.
- Lis har ønsket at udtræde af bestyrelsen, Laila trådte ind i hendes sted.
4. Instruktørmødet
- Musikkøb er nu lagt ud til instruktørerne, det fungerer godt og alle er meget tilfredse med
ordningen.
- Hanne overtog det øvet hold efter Sally, hun er blevet taget rigtig godt imod af alle på holdet,
tusind tak for det. Holdet tog afsked med Sally og fik takket for mange gode timer på

-

dansegulvet. Sally er aktiv danser i klubben fortsat, så hun er heldigvis stadig at se i Roskilde
line dance.
En almen drøftelse om instruktørernes trivsel i klubben, og der var kun positive
tilbagemeldinger fra vores instruktører.
Kommende arrangementer blev drøftet, arbejdsopgaver blev fordelt og lokaler booket.
Vi tog hul på snakken omkring næste sæson, og bemanding og fordeling af holdene. Den
drøftelse fortsætter vi med til næste møde d. 27/12-19

5. Eventuelt
- Det blev besluttet at vi kun laver tryk på tøj 1 gang om året. Fremover vil der blive samlet tøj
ind i uge 2 og 3, og at vi d. 27/12-19 planlægger indsamlingen, kørsel og udlevering
efterfølgende.

Note til årshjul:
August:
November:
Januar:
Maj:

Godkendelse af regnskab og budget. Diverse omkring sæsonstart, GFplanlægning.
Inkl. Instruktører. Evaluering af sæsonstart og planlægning af juleafslutning.
Bestyrelsen evaluerer 1. del.
Halvvejs evaluering af økonomi, Valentin og sommerdans.
Inkl. Instruktører. Kalenderplanlægning for ALLE arrangementer i næste
sæson. Og derefter best.møde med evaluering af året.

