
MEDLEMSMØTE PÅ PORS 27.02.19 

 
 

Tilstede fra styret: Kai Tangen (leder), Rita Thorstensen (nestleder), Lill Randi Kolås (kasserer), 

Annette Fjerdingøy (sekretær) Hilde Velkom (styremedlem) og Anne Kristine Grøtting 

(varamedlem). 

 

Fraværende fra styret: Jan Oddmund Ødegaard  (styremedlem), Vegard Tangvald (styremedlem) og 

John Larsen (styremedlem). 

 

Antall medlemmer: 20 stk. 

 

• Kai Tangen ønsket velkommen til de frammøtte og presenterte de nye i styret. 

 

• 1. mai 2019 er en onsdag i år, spørsmål om det var interesse for dansekveld? Ja! 

 

• Siste dansekveld før sommeren er 19.06.19. Levende musikk denne dagen? Være på Pors, 

Hei eller Kafè K? Hilde Velkom sjekker lokaler. 

 

• Trio-kurs 2-3.03.19 må avlyses dersom ikke det melder seg flere par i løpet av kvelden. 

 

• Kai Tangen informerte litt om Min idrett, dette er en portal hvor man kan finne opplysninger 

om seg selv, hvor man er medlem o.l. Det vil også være mulig å betale kontingent her 

etterhvert. 

 

• Det har vært en mann fra Strandberg og justert på musikkanlegget fordi det var feil innstilt. 

Han har programmert det riktig nå, det er også viktig at det blir slått av hver gang etter bruk 

pga varme. 

 

• Kursevaluering v/Anette Slåen: 

– godt oppmøte, til tider nesten trangt! 

– godt fornøyde deltakere 

– noen synes undervisningen går for fort, noen synes det går for seint 

– til tider lite hjelpere 

– deltakerne ønsker å få danse med «proffene» på dansekvelder. 

 

• Hjelperne på kursa skal få klubbens t-skjorter m/egen farge så de som går på kurs skal vite 

hvem som er hjelpere. Viktig å huske at hjelperne ikke er instruktører, men en dansepartner. 

 

• Grenland Storband skal samarbeide med GRSK og ha fest på Kafè K 22.03.19 kl. 20.00-

23.00. Inngang kr. 150,-, alle er hjertelig velkommen! 

 

• Lyngbakken bo- og behandlingssenter ønsker danseoppvisning for sine beboere. 3-4 par 

stiller fra klubben 06.03.19 kl. 17-18. 

 

• Kurs over 4 kvelder til våren? Pga. sein påske så vil dette bli i mai, mulig det er litt for 

seint? Evalueres på neste medlemsmøte. som er 24.04.19 kl- 17.45-18.30. 

 

• Levende musikk på dansekvelden 20.03.19? Dette er foreløpig ikke avklart, men kanskje det 



skal droppes siden det er fest med Grenland Storband 2 dager senere. Heller bruke pengene 

på levende musikk på den siste dansekvelden før sommeren. 

 

• Ønsker fra medlemmene: 

– legge ut aktivitetslista på facebook også 

– dansekurs en helg på høsten mtp. julebord, ikke alle som kan møte 6 mandagskvelder på 

rad 

– de nye danserne må inkluderes på dansekveldene, kanskje bruke dansekort oftere eller 

kjøre ringdansen oftere. 

 

 

 

 Sekretær 

 Annette Fjerdingøy 


