
Referat fra medlemsmøte i Arendal Swingklubb 26. august 2019 

Det var 22 medlemmer inkl. styret på møtet. 

1. Turer 
Det foreslås fra styret at det blir arrangert fellestur til Prekestolrock i pinsen 2020. 

Avhengig av nok påmeldte for å forsvare leie av stor buss, ev. må det fylles opp en minibuss, med «første 

mann til mølla» prinsippet. 

Klubben er positiv til å arrangere tur, men avhengig av nok deltakere som melder seg på i god tid. 

Hvorfor er det vanskelig å få mange nok påmeldte til tur???? 

Forslag om å legge ut bilder om hvordan vi har hatt det på turene på medlems-sidene på facebook og 

nettsiden til ASWK og også markedsføre framtidige turer på denne måten. 

2. Jubileet 
Randi informerer om at vi trenger frivillige til å skaffe engasjement i klubben. Dette bidrar også til at 

medlemmene blir bedre kjent med hverandre og det er gøy å være med som frivillig. 

Det ligger lister på klubben hvor man kan skrive seg på som frivillig 

Jubileet feires hovedsakelig i helga 3 – 5 januar 2020 på Tyholmen hotel 

Det er 150 plasser til festmiddag på lørdagen. 

Fredag spiller Black Jack og Lørdag er det JT Lauritsen Band som skal spille. Sistnevnte anbefales også for de 

som ikke danser, man kan komme for å høre musikken deres. 

Bursdagsfeiring for klubben er mandag 6 januar, da spiller Henning Torjussen for oss på Munkehaugen. 

Det oppfordres til å komme til jubileums-komiten med gode ideer av alle slag som kan brukes. 

Det er allerede laget flyere om jubileet, men hvem som skal spille er ikke kommet med der, det bør skrives 

på, ev. stemples på når de skal utleveres. 

Budsjettet for jubileet er «trangt», og ikke rom for å betale frivillige, men det legges opp til frivilligfest etter 

jubileet. 

Ideer om sponsorer mottas med takk – om noen kjenner noen eller jobber en plass hvor det kan søkes om 

sponsormidler – jubilems-komiteen tar imot alle tips. 

For tilreisende kan det for mange være kostbart å betale for overnatting på hotell. Vi ønsker derfor at de av 

medlemmene som kan låne bort en seng eller sofa å skrive seg på liste som legges fram på klubben. Her 

har man anledning til å bli bedre kjent med dansere fra andre miljøer. 

3. Diverse 
o Lokaler 

Vi vet fortsatt ikke mer, det er valg i høst som kan ha betydning for hva som skjer videre. 

Det er sendt mail om hvordan fordelingen i de nye lokalene i byen blir, men venter fortsatt svar. 

o Neil Wilde spiller hos oss 23.9. 

o Utedans så lenge været tillater det. 

o Nye kurs starter 2. og 5. september. 

o Vi trenger flere instruktører til videregående kurs, det vil si at flere instruktører må delta på 

instruktør opplæring på for eksempel Hamar eller andre arrangementer hvor dette tilbys. 

o ÆRØ- anbefales til sommeren, hadde vært gøy hvis mange fra klubben ville reise. 

o Randi spør om hva medlemmene synes er bra på mandagene? 

- God stemning, utedans, mange gode dansere, positivt med dansere utenbys fra 

o For å få flere medlemmer, må vi være flinke til å markedsføre at det er halv pris på medlemskap nå 

på høsten – ut året (lønner seg hvis man går på kurs) 

o Kjent «problem» at det stadig er for mange damer på kurs, oppfordrer flere medlemmer til å stille 

opp på kurs, mange der også som kan bidra med å danse mann. 

o Jobbegjengen går gratis på kurs som godtgjørelse for jobben, men oppleves til tider vanskelig 

dersom det er for mange damer som har betalt og må stå over danser flere ganger. Det kommer 

forslag om at de som har skrevet seg på kurs-lista har fortrinnsrett til å delta, framfor de som bare 

dropper innom. 

o Positivt for miljøet at vi danser med flest mulig ila av dansekvelden, jobbe videre med å inkludere 

alle, kreves bare en liten innsats fra alle for forbedring.    

Referent Inger Øia Haslemo 


