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Dato Sted Tilstede Forfall Referent 

07.11.2009 
KL.18.00-19.30 

Arendal Gamle Rådhus 46 personer    
12 fullmakter 

 Gro Monsson 

 

Pkt. TEKST 

1 Leder Jon Skrove åpnet generalforsamlingen ved å ønske alle velkommen.  

2 Gro Monsson ble valgt til referent og Unni Bollman til ordstyrer. 

3 Solveig Gilbert Lund og Agnethe Tholle ble valgt til å skrive under referatet.  

Til tellekorps ble valgt Gunnar Torsvik og Lasse Lyngstad  

4 Innkallingen ble godkjent uten kommentarer 

5 Årsmelding: Kathrine Lyngstad leste årsmeldingen fra september 2008 til august 2009 

Per 31.august 2009 hadde klubben 246 medlemmer. 

Kathrine gjennomgikk de ulike kursene høsten 2008 og våren 2009. Det var totalt 203 deltagere på 

kursene høsten 2008 og 240 deltagere våren 2009. På mandagskveldene er det mellom 50 og 100 

deltagere.  

ASW deltok på frivillighetsdagen 1.november 2008 og 15 dansere deltok i danseoppvisningen på utsiden av 

Kulturhuset. 

Generalforsamlingen i 2008 ble avholdt 8.november. 38 personer møtte og hadde i tillegg med 10 

fullmakter. På årsfesten stilte 62 personer til middag og 19 kom til dansen etterpå. Dansemusikken ble 

besørget av ”Dønnestad Brothers”. 

I desember 2008 ble det avholdt Juleblues 5.des., Nisserockfest 6.des. og Juledans 26.desember. 

ASWKs 19. fødselsdag ble feiret med festbløtkake til 110 dansere 5.jan.2009. 

13.-15. februar reiste 49 medlemmer på dansetur til Strømstad. Ny tur planlagt 2010 

12.-15.mars var det tid for ny Gautefallstur. Veldig hyggelig at alle 24 deltagere bodde på samme hytte. 

Ny tur planlegges i 2010. 

50-tallshelgen ble gjennomført 17.- 19.april 2009. 420 personer var innom de ulike kursene og 

dansetilstelningene. 

Styreturen til Silkeborg 3.-5.april ble svært vellykket. 

65 dansere deltok i borgertoget 17.mai. Deretter tilbrakte 17 personer kvelden med grilling i Stølsvika. 

Sommerball nr. 20 ble avholdt fredag 12.juni på Strand hotell. 58 personer deltok på middagen og totalt 

110 personer swinget seg til Arendals Swingers i timene etterpå. 

Lørdag 13.juni var det sommeravslutning med båttur for styret og de danske vennene som kom på besøk i 

forbindelse med sommerballet. Kvelden ble tilbragt sammen med jobbegjeng, spillere og instruktører i 

hagen til Bente. 

St.hans møtte 52 personer opp til hyggelig feiring på Tellefs hytte på Gjervoldsøy. 

Mandagene 22. og 29.juni ble Vestregate 22B byttet ut med bryggedans på Skipperkroa. 

Swingklubben deltok med dans på scenen på Kanalplassen på Internasjonalt marked 3.og 4.juli.  

28 personer reiste på helgetur til Silkeborg i Danmark 11.-13. september. 

Det har vært 1650 deltagere på kurs og arrangementer dette året. Da er de to bryggedansene tatt med, 

men ikke mandagsdansene. 

Kathrine infomerte deretter om markedsføringen året 2008/2009, videre at det har vært avholdt 14 

styremøter og ett medlemsmøte i løpet av året. Fanekomiteen arbeidet våren 2009 med ny fane som var 

på plass til 17.mai. Jubileumskomiteen som består av æresmedlemmene og styrets leder og nestleder, har 

avholdt 20 møter til nå.  Årets regnskap viser et lite underskudd som er forårsaket av kostnader i 

forbindelse med det forestående 20-årsjubileet.  

Kathrine takket alle for det gode miljøet i klubben. 

Odd Fredli kommenterte at årsmeldingen var endret på enkelte punkt i forhold til utgaven som var sendt 

medlemmene. Kathrine sier hun har foretatt noen små justeringer og Jon Skrove understreket at det kun 
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var rettet små faktaopplysninger. 

Årsmeldingen ble godkjkent. 

6 Regnskapet ble gjennomgått av leder Jon Skrove. Han kommenterte inntekter og utgifter 2007/2008 og 

2008/2009. 

Regnskapet ble godkjent. 

7 Kontingent for 2010. Styret foreslår at kontingenten står uendret. 

200 kr. for enkeltmedlem, 400 kr. for familie, 100 kr. for student under 18 år og for ungdom under 16år. 

Odd Fredli mener at det bør vurderes hvordan kontingenten skal regnes ut for medlemmer som tegner seg 

ved siste kursbolk. Dette bør inn i klubbens forskrifter. Styret legger seg forslaget på minnet. 

8 Knut Sørby gjennomgikk styrets forslag til program for 2010.  

Kursene våren 2010 består av to kursbolker, hver med tre 6-kvelderskurs, (grunnkurs, videregående nivå 1 

og videregående nivå 2). 

Høstkursene består av 2 bolker. Kurstyper bestemmes seinere. 

Han gikk også gjennom andre arrangementer i 2009 og 2010:  

 

Styrets forslag til program for 2010 

Kurs:   

Vår 2010 - kursbolk 1: 

- Grunnkurs   6 x mandager 

- Videregående, nivå I  6 x torsdager 

- Videregående, nivå II og III 6 x torsdager 

  Tema: Salsa??      

Vår 2010 - kursbolk 2: 

- Grunnkurs   6 x mandager 

- Videregående, nivå I  6 x torsdager 

- Videregående, nivå II og III 6 x torsdager 

Tema: Gådans/-tango??        

Høst 2010: 

- 2 kursbolker - kursdetaljer foreløpig ikke planlagt 

 

Andre arrangementer: 

2009: 

30. nov - 21. des Forkurs 4 mandager kl 19-20, bla linjedans 

28. desember Romjulsmandagsdans med utvidet åpningstid 

 

2010: 

3.-10. januar: 20-års jubileumsuke! Eget program 

5. januar            Feiring med bursdagskake (bursdag nr 20) 

19.-21. februar Dansetur til Laholmen hotell, Strømstad 

15. mars Mandagsfest med Neil Wilde 

18.-21. mars Fjelltur til 24-sengers luksushytte på Gautefall 

23.-25. april Kurshelg + 50-tallsfest 

17. mai  Folketog Arendal / grillfest Stølsviga 

12. juni  Sommerball nr. 21 

September Tur til vår vennskapsby Silkeborg  

Oktober Kurshelg med dans? 

November Frivillighetsdagen 
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November Generalforsamling med årsfest og kurshelg 

 

Dansekvelder hver mandag hele året 

Turer til andre Kom-og-dans-arrangementer, bl.a. til Prekestol-rock i pinsa 

Julearrangementer:  Nisserockefest og romjulsdans. 

Styrets forslag ble vedtatt 

9 Innkomne saker 

Forslag 1 fra Randi Hunnestad om å endre vedtektenes §12-avsnitt 2 som gjelder styremedlemmers 

reduksjon i betaling ved turer og bespisning på arrangementer. Randi foreslo at vedtektenes faste satser 

på kr. 350,- og 300,- skulle endres til ”etter fast sats” som skulle bestemmes av generalforsamlingen 

seinere. Hun foreslo videre faste satser fra 2008: kr. 350 reduksjon for styremedlem på turer og kr. 300 

reduksjon for bespisning. 

 

Forslag 2 fra styret var en anbefaling om at forslag 1 skulle vedtas med en endring om at de tre siste 

linjene i forslaget skulle slettes for å unngå konkrete beløp i vedtektene.  

Sak en og to ble foreslått sett i sammenheng.  

 

Randis forslag: forslag 1: 2 stemmer  

 

Styrets forslag nr. 2: (forslag 1 med tekstendring). 56 medlemmer stemte for dette forslaget. 

Styrets forslag er vedtatt med et tilleggsforslag fra Per Arild Gjerde om at styret skal foreslå satsene 

for Generalforsamlingen. 

 

Den nye paragraf 12 lyder da: 

§12. Styrehonorar: 

Det betales ikke honorar til styremedlemmer. Faktiske utgifter dekkes etter kvittering. 

Med hensyn til utgifter som ikke direkte kan dokumenteres, for eksempel telefon, kjøring m.m. 

bestemmes dekninger av styret. 

 

Kompensasjon for styreverv – styremedlemmer: 

Dansekvelder:   Styremedlem har fri adgang på dansekveldene.  

Kurs:           Styremedlem har fri adgang på alle kurs som arrangeres i klubbens regi. 

Turer:           Styremedlem får en reduksjon i betaling for reiser og turer, etter fast sats. 

Arrangement:   Styremedlem har fri adgang. Bespisning dekkes etter fast sats. 

Generalforsamlingen fastsetter satsene. 

Styret foreslår satsene for Generalforsamlingen.  

  

Styremedlemmer må være medlem i Arendal Swingklubb 

 

Resten av paragrafen er uendret. 
 

Forslag nr. 3: Fra Line Kvastad: 

Jeg foreslår å melde Arendal Swingklubb inn i Danseforbundet, slik at de som vil konkurrere kan 

representere klubben vår. 

  

Denne saken skapte debatt blant de tilstedeværende. 

 

Unni Bollman mener i så fall at § 2 i våre vedtekter må endres. 

Ole Christensen foreslo at vi ventet med denne saken til etter at de andre punktene var gjennomgått. 

Dette er ikke en generalforsamlingssak, men en meningsutveksling. 

Odd Fredli mente at det bør først måtte tas et vedtak på om vi kan velge oss inn i en annen klubb. 
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Kathrine Lyngstad argumenterte med at per i dag er vi medlemmer av Aust- Agder idrettskrets som ligger 

under Norges idrettsforbund. Er det kontroversielt å være med i Danseforbundet, er det like 

kontroversielt å være med i Idrettskretsen. Per Arild Gjerde: grunnen til at vi ble med i Idrettskretsen 

var at vi fikk økonomisk støtte og hjelp til regnskapsføring. 

Kathrine L. tok for seg de økonomiske konsekvensene av å bli med i Danseforbundet. Hun leste også opp 

styrets kommentarer til saken. 

Per Arild Gjerde mente vi bør bruke et år på å diskutere denne endringen. Det er for drastisk å ta 

avgjørelsen nå. 

Kathrine: forespurte Danseforbundet i hvilken grad det ville bli vanskelig å kunne bruke KOD sine  

instruktører. Jon Skrove sier det har vært jobbet intenst i styret med denne saken, men at vi trenger 

mer tid. Han forteller videre at Johan Fasting og Tore Sørensen sier vi er så godt fundamentert i KOD at 

de ikke ser det som noe problem at vi blir medlemmer av et annet forbund. 

Odd Fredli tror ikke ASW ville forandre seg stort i forhold til det som er i dag selv om man blir med i 

Danseforbundet. Vi har muligheter for å melde oss ut igjen hvis dette ikke er gunstig for oss. 

Lisbeth Gjerde er redd for at konkurranse kan gå utover vårt sosiale engasjement i klubben. Hun ønsker 

ikke at ASW skal drive med konkurranse. 

Per Arild fremmer følgende forslag.  ”Generalforsamlingen bestemmer om § 2 gjelder”.  

Frode: hvis saken utsettes, må tiden brukes til å finne ut mer av konsekvensene for å gå til et slikt skritt.  

 

Vi stemmer over om §2: ”Arendal Swingklubb er en uavhengig forening uten bindinger til andre klubber 

eller næringsinteresser” er gjeldende, - med den konsekvens at vi ikke kan melde oss inn i noen ny klubb 

før det er foretatt en endring av §2. 

 

15 medlemmer stemte for at §2 ikke er gjeldende 

43 medlemmer stemte for at §2 gjelder 

 

Klubbens medlemmer får dispensasjon til å delta i Grenland cup så lenge Grenland cup tillater dette. 

10 VALG 

 
 

Valget  av styre og revisorer for 2010 ble administrert av Gunnar Adolfsen 

Han gikk gjennom valgkomiteens innstilling og denne ble vedtatt enstemmig. 

.  

Valgkomite for 2010:  

Styrets forslag om gjenvalg av Gunnar Adolfsen, Bodil Matheussen og Tron Stiansen ble vedtatt. 
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11 Formann Jon Skrove takket alle for innsatsen og blomster ble delt ut til revisorene Linda Nilsen og Tellef 

Johan Tellefsen og til referent Gro Monsson og ordstyrer Unni Bollman. 

 

 

 

 

Arendal 25.11.2009   

sign 

Gro Monsson 

referent 

 

 

 

Vi bekrefter at referatet er i overensstemmelse med generalforsamlingen den 07.11.2009 

 

 

Dato:    25.11.2009                                Dato: 25.11.2009 

 

Navn: sign      Navn: sign 

 Solveig Gilbert Lund     Agnete Tholle 

 


