
Referat fra medlemsmøte 8. januar 2023 

Sted: Kulturkammeret, Arendal,                     Referat: Inger                        Tilstede: styremedlemmer 6, medlemmer 28                                                           

Styret informerer om: 

1. Vipps er ordnet og fungerer fint 

2. Grasrotandelen – legg gjerne inn ASWK på Grasrotandelen via Norsk Tipping. God ekstra-inntekt for klubben 

3. Gavekort – minner om at vi selger gavekort – perfekt gave. 

4. Kompetanseheving i klubben – Instruktører og spillere kan søke om å bli sponset med inntil  

kr. 2.000,- for eksempel dekke reiseutgifter 

5. Kurs som kommer: Arne Gunner grunnkurs og Line videregående i 1. kursbolk, starter 15.1.23 

6. 12-hjul – navnet blir byttet neste gang vi arrangerer arrangementet i beg. av desember 

7. Nye T-skjorter selges på dansekveldene 

Jakker med navn – Bestillings-lister ligger framme 

8. Generalforsamling 2023 – styret ønsker å gjennomføre virtuelt også i år. Det har fungert bra de 2 siste årene.  

Vil markere med noe ekstra på dansekvelden/generalfesten. 

9. Sommerball – Line har prøvd å booke på Strand Hotell, ikke ledig før 7.10, jobber videre med å finne noe 

alternativt. 

10. Sosiale medier – etter oppfordring på forrige medlemsmøte har Christine oppretta konto på Tic-TOC og Instagram. 

Foreløpig kun 6-7 følgere – vi ønsker flere. Christine kan også gjerne kontaktes om det er noe på Facebook som ikke 

stemmer eller annet.  

Takk for all deling på Facebook. 

11. 300 års jubileum for Arendal by. Vi er invitert til å delta . 7. mai og 17. mai. Sett av datoer. 

12. ASWK fyller 35 år i starten av 2025 – blir stort arrangement, ønsker etter hvert frivillige til dette. 

Ris og Ros – Ordet er fritt: 

o Hva kan vi gjøre for å få kursdeltagere til å komme på dansekveldene også etter at kursene er slutt? Alle 

medlemmenes har ansvar for å bidra til dette. 

o Miljøet – flere tilbakemeldinger om at det er godt miljø og at folk føler seg velkommen i Arendal. Lokalene fungerer 

bra. Ønske om å bytte dansepartner oftere, bra med Poul Jones, Koste-dans og Medley byttedans. 

o Kurs: hva ønsker medlemmene? 

Jump, Raskere, for eksempel rock, Glidende gå-swing, Kurs for ungdom for eksempel 16 år og oppover etterlyses…, 

Det etterlyses også flere kurs i helger 

o Musikken/spillere på dansekveld: 

Kan til tider være for mye «gammel» musikk eller jazz på samme dansekveld, dermed ønske om at gulvet blir bedre 

lest dersom mange forlater gulvet muligens pga musikken. Det er danserne det spilles for. Viktig med variert musikk 

og ikke glemme at spillerne gjør en fantastisk frivillig jobb. 

o Forslag om å komme med «ønskeliste» på musikk.  

o Om noen ønsker, kan de melde interesse og ev. starte opplæring. 

o Generalforsamling – innspill om at gjennomføring på nett er litt stusselig, ønsker mer høytidelig markering og det 

gode samholdet rundt å møtes å spise og hygge seg 

o Medlemmer kan komme med saker til medlemsmøtene om det er saker som ønskes tatt opp 

o Turer – blir etterlyst. Tips om egnede reisemål med dans tas imot. Det nevnes Prekestol- og Fløyen-rock. Vi kan 

reservere rom og ordne transport ved interesse. Mjøsrock i høst viste seg å bli en svært kostbar tur – og dermed lav 

interesse for fellestur. Nordisk dansegalla til høsten? Bryggedansen inviterer om vi vil slå oss sammen med dem på 

turen.  

o Sommerball/andre arrangementer utenfor Kulturkammeret – hvor kan vi arrangere som det allerede er dansegulv. 

Vi har eget, men det er mye arbeid å legge samt å rydde bort. Kom med gode forslag til styret. 

o Reklamedans – har vært dårlig oppslutning siste gangene. For at ikke reklamedansen skal bli lagt på is oppfordres 

det på det sterkeste å delta, det er hyggelig, sosialt, vi blir synlige i bybildet og får profilert oss.                        


