Referat fra medlemsmøte i Arendal Swingklubb 6.1.2020
Tilstede på møtet: 31 medlemmer inkl styret

1. Turer
-

-

-

Tur til Mjøsrock høsten 2019
Erfaringer fra turen er at det var en sosial og vellykket tur, positivt med felles «mat-pause»
på veien hvor Line serverte påsmurte bagetter og delte ut T-skjorter.
Det bør satses på en «stor» felles-tur i året.
For 2020 planlegges det tur til Prekestolrock i pinsa 29.5 – 1.6. Priser på hotell og buss er
foreløpig ikke innhentet, men mer informasjon og lister vil bli lagt ut i nærmeste framtid.
Forutsetter nok påmeldte (på medlemsmøtet er det ca 20 som melder interesse)
Det bør tas depositum som bindende påmelding i god tid før turen
Sende mail til alle medlemmer ang tur?
Vi er invitert til 25 års jubileum i Silkeborg, dette kolliderer med sommer-ballet vårt
6.6.2020. Per Arild og mulig noen flere reiser og vil ta med hilsen fra ASWK

2. Nettsiden og Facebook sidene til ASWK
-

-

Blir nettsiden aswk.no brukt? Noen bruker den, men tilbakemelding om at den ikke har vært
oppdatert, Inger er nå i gang med å få siden mer oppdatert og ønsker tilbakemeldinger om
ev endringer eller feil som skulle ligge på nettsiden.
Facebook-sidene:
Noen opplever at det er VELDIG mange sider å forholde seg til og vanskelig å få oversikt.
Klubben har 4 siden:
- Hovedsiden, dette er den offisielle siden hvor arrangementer blir lagt ut og videre
delt med medlemsgruppen
- Medlemsgruppe – her blir arrangementer delt fra hovedsiden og her kan alle legge
ut informasjon de ønsker delt med medlemmene – (chattegruppe) Innlegg må
godkjennes av administrator.
- Gruppe for spillere/instruktører/jobbegjengen – denne er pt ikke i bruk, om den
fortsatt skal finnes bør den brukes mer aktivt, for eksempel til bytte av vakter ….
- Egen side for 30 års jubileet – denne har vært aktivt i bruk fram til nå.

3. Evaluering av 30 års jubileet:
I hovedsak er alle enig om at jubileet har vært svært vellykket, med masse positive
tilbakemeldinger fra deltakere. Og Randi takker aller som har deltatt på forskjellige måter.
Evaluering av positive og negative erfaringer vi kan ta lærdom av til senere anledninger er:
•
•

•
•
•
•
•

Bra at frivillig-gruppa ble startet og deltok fra tidlig i prosessen
Navnelappene til hver enkelt var veldig fine, men utdelingen lot seg ikke gjennomføre
som planlagt, tok for lang tid og ble noe «surr» - kunne ha vært lagt i konvolutt til hver
enkelt, ev en annen type navnelapp – klistrelapp. Hadde vært fint med synlig lapp med
navn og fra hvilket miljø man kommer fra.
Programmet var bra, kursene og instruktører holdt høyt nivå
(ikke veldig mye å velge mellom for veldig ferske dansere)
«Instruktørenes spesial-kurs» og «instruktør-jubileums-stafett» ble mistolket av mange,
trodde dette var noe kun for instruktører.
Brosjyren burde vært korrekturlest av andre enn jub. komiteen
Hvorfor ble det bytte av lokaler??? Dette pga. mange deltagere på kurset og mulig å
benytte til større lokale – dette ble tatt på sparket
Vanskelig å gi Informasjon til vakter ved inngangen da det stadig var vaktbytte – burde
hatt en beskjed/informasjons bok til denne bruk
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Forvirrende med for mange navn på lokalene, og det burde vært tydeligere
merket/skiltet allerede ved inngangen.
Aldri opplevd at lokalene er nærmest fulle når nattrocken startet, nattrocken som skulle
vært i Torungen foregikk istedenfor i store ballsalen fra kl. 1.00 til kl. 2.00
Nattrocken var planlagt fram til kl. 3.00, men pga uforutsette regler måtte den avsluttes
like over kl. 2.00 – Kreativt å da ta Nattrock på søndag formiddag 😊
Kakene ble forsinka i forhold til programmet og noen hadde derfor reist før kaker ble
servert
Masse god kake – takk til Line som bakte og organiserte kake-bordet
Veldig positivt at hele arrangementet i helga foregikk på en plass og mange – også egne
medlemmer overnattet på Tyholmen hotel
Usikkert hvor mange jubileumsbøker som ble solgt, men denne kan fortsatt kjøpes på
klubben
Det kunne vært reklamert mer for salg av T-skjorter og jub. Boka
Fotografering med ramme og bakgrunn opplevdes som positivt og gøy – takk til Jon og
Knut
Fotografering av Knut vil bli brukt til fotobok – Inger og Knut jobber med dette prosjektet
Tv-skjermer utenfor hver sal kunne vært brukt til informasjon om kursa. Dette ble
forsøkt, men ansatte på hotellet denne helga hadde ikke kunnskap om hvordan dette
kunne gjøres
Romansvarlige vakter burde vært mer synlige – egne T-skjorter/vester el.l.
Velkomstdrinken tok tid å dele ut, glass og drikke var plassert på forskjellige steder
Gulvet ble lagt torsdag fra kl. 16.00 – kl. 24.00 og fjernet søndag på under en time – stor
takk til Bjørn Ivar, Tron og Ole Tom som la gulvet torsdag og Pål som fraktet og lagrer
gulvet
Fest for frivillige er 24. januar.
Bra omtale av arrangementet i Agderposten 6.1.
Takk for oppmøte 😊
Referent Inger Øia Haslemo
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