
Referat fra Medlemsmøte 27. mars 2022 på Kulturkammeret  
Til stede: 26 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer                                                                         Referat: Inger 

Line ønsker velkommen og informerer litt omkring de 2 siste år med Corona restriksjoner og om oppstarten i 

2022. 

Markedsføring: Hvordan markedsføre oss best mulig?  

Klubben har annonsert i forkant av kurs i Agderposten, men opplever at det ikke er her vi fanger opp nye 

medlemmer – bortkastet å bruke penger på det. Facebook vil bli prioritert og Agderpostens «Hva Skjer» som er 

gratis. 

I forbindelse med avtale om lokaler i kulturkammeret var tanken å tilby gratiskurs for ungdom, dette planlegger vi 

å arrangere til høsten.  

Reklamedans: Lite deltagelse på reklamedansene til tross for at flere skriver seg på lister. Vi får nå anledning til å 

ha reklamedans inne på ALTI. Husk rollup neste gang og bedre planlegging i forkant. Kommer innspill om å 

benytte andre arrangementer som skjer i byen til å profilere oss. Det er allerede avtalt at vi er med på ett opplegg 

i samarbeid med Røde Kors 14. mai, nærmere informasjon vil komme. 

Det holdes for tiden kurs på Løddesøl, det bør lages informasjons-lapp med informasjon om swingklubben og 

kommende kurs som deles ut til deltagerne der og ved andre anledninger. Viser seg at det er vanskelig å få dem 

til å fortsette på kurs eller dansekvelder i byen,  - prøve å trygge de på at de vil bli godt tatt imot. 

Ute-dans: Når Tellef solgte bygget ble det inngått avtale om at Swingklubben kunne disponere taket i 5 år, dvs at 

vi har en sommer igjen av avtalen. Nåværende huseier skal kontaktes med spørsmål om å forlenge dette. Om 

været tillater det, starter vi opp med ute-dans etter 17. mai. 

Politiet og kommunen må kontaktes for å sjekke eventuelle restriksjoner ifb med musikk utendørs, da 

dansekvelden vår nå er endret til søndag. Forslag om å ha ute-dans en annen dag i uka i tillegg? Det vil i tilfelle bli 

ekstra jobb for de frivillige. 

Anlegg og annet må forberedes i god tid så alt er klart i forkant. 

Gulvet i de nye lokaler: I starten var gulvet noe trått, noe delte meninger om dette har bedret seg, men vi er 

avhengig av at bryter til  ventilasjonsanlegget ved toalettene stadig blir skrudd opp og ikke slår seg av (dette var vi 

ikke klar over i starten) Vi får ikke strø noe på gulvet, men andre tiltak vi kan gjøre er bruk av tynne strømper som 

klubben har kjøpt inn til å ha utenpå skoa, nye såler eller sko med egnede såler, møbelknotter under skoa… Får 

man klage fra dansere gi gode råd eller henvis til en hyggelig prat med Line. 

Lite folk siste halvdel av dansekvelden: Hvorfor/hva kan gjøres? Slutte dansen 21.30? Innspill om at det kan ha 

noe med musikken som gjør at folk går. Lite bytte av partner utover kvelden … Mer Poul Jones etter pausen? 

Byttedans/kostedans for bytte av dansepartner. 

Kontingenten er uforandret til tross for at vi har gratis lokaler. Klubben betaler leie for eksternt lager til diverse 

utstyr vi trenger, og det vil bli bedre anledning til for eksempel å leie inn band til div arrangementer og annet som 

vil komme medlemmene til gode. Om medlemmene har innvendinger om endring av kontingenten må dette tas 

opp som egen sak på Generalforsamlingen. 

Fellestur: Det er ønske om å arrangerer fellestur snart igjen. Enighet om at dette er svært samlende og sosialt for 

deltakerne. Mjøsrock til høsten er ett godt forslag. 

Jobbegjengmøte innen kort tid. Ønske fra Randi at også spillerne er med på møte.  


