
MEDLEMSMØTE PÅ PORS 

24.04.19 

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

Annette Fjerdingøy (sekretær), Jan Oddmund Ødegård (styremedlem), John Larsen 

(styremedlem) og Anne Kristine Grøtting (varamedlem). 

 

Ikke tilstede: Hilde Velkom (styremedlem) og Vegard Tangvald (styremedlem). 

 

Antall oppmøtte medlemmer: 25 stk. 

 

 

• Kai Tangen ønsket velkommen og det ble servert pizza. 

 

• Rune Sørensen er ikke DJ for klubben lenger, han lurer på hvorfor ikke det? Han skal 

få egen tilbakemld. fra styret. Han har forøvrig levert tilbake pc. 

 

• Overskudd på ca. 33 000,- i regnskapet så langt i år, da skal de fleste regninger være 

betalt. Inngangspenger og kiosksalg på dansekvelder har økt, tippeandeler også. 

Medlemmene oppfordres til å støtte opp rundt Grasrotandelen.  Det er byttet bank fra 

DNB til Sparebank1, det er enklere med innskudd  og billigere gebyrer der. 

 

• 30-års jubileumet i april 2020 blir mest sannsynlig lagt til Straand hotell i Vrådal. Vi 

har mottatt et flott tilbud derfra: kr 1350,+ for enkeltrom, kr 950,- pr.pers. i 

dobbeltrom. Dette inkluderer lunch, middag, frokost og overnatting fra lørdag til 

søndag. Det vil bli noe sponsing fra klubben. Rune Sørensen og Jan Yngvar Larsen 

skal innhente tilbud på buss for felles transport.  Vi skal ta hensyn til at det er dans på 

Beitostølen og Nordisk mesterskap siste helga i april og prøve å unngå å legge jubileet 

til den helga.   

 

• Monika Ravik informerte om Grenland Swing Dance Open som arrangeres i Folkets 

Hus 27-28.09.19. Hun har sjekket med det noe hotellet i Porsgrunn, de har ikke stort 

nok rom til å arrangere konkurranse. Hun har også sjekket med Ælvespeilet som er 

dobbelt så dyre som Folkets Hus. Nytt dette året er at klubben må stå for salg av mat 

og drikke selv. Forbundet ordner med dommere. DJ er ikke avklart enda. Det må 

reklameres mer for GSDO på dansekveldene! Det vil bli satt opp A, B og C-klasser. 

Monika oppfordret medlemmene til å stille opp i konkurransen, klubben har tidligere 

sponset med  startkontigent. Prøver å få til breddesamling på Kafè K søndagen etter 

konkurransen. 

 

• 05.06.19  kl. 18.30 – 22.30 er det sommerdans på Kafè K med dans til Webers 

Countryband. Det er gratis inngang denne dagen. Dansekveld på Pors 12. og 19.06.19. 

 

• Nye kursrekker starter 26.08.19. Anette Slåen og Hans Thomas Aspheim Groven er 

instruktører både på grunnkurset og videregående. 



 

• Jan Oddmund Ødegård jobber med kompendie ift. flere instruktører sammen med Rita 

Thorstensen og Judith Røneid Fehn. Norges danseforbund har annonsert at de har 

gratis kurs for instruktører, kanskje mulig at de kan komme til oss? 

 

• Den 08.05.19 er det levende musikk på dansekvelden , Pors Duo spiller for oss. 

 

• Monika Ravik og Kjell Andresen skal danse i Nordisk mesterskap f.k. helg, de har 

søkt og fått innvilget støtte til dette fra klubben. 

 

• Noen medlemmer etterspør et medlemsbevis da enkelte føler på å bli spurt om de er 

medlemmer eller ei når de skal betale inngangspenger på dansekvelder. Forslag om å 

bruke medlemsliste? Registrering på tlf? Mulig å få til betaling av medlemskontigent 

via «min idrett» hvor man kan skrive ut medlemskort selv? Styret skal sjekke dette. 

 

• Rettelse til referat fra årsmøte pkt. 8, medlemskontingent: 

• Voksen over 18 år kr. 300,- pr år 

• Student /ungdom 13 – 18 år kr 200,- pr. år 

• Barn opp til 13 år kr 100,- pr år fordi idrettsforbundet har ikke kontingent 

under kr. 100,- 

 

 

 

Annette Fjerdingøy 

Sekretær 

  

          


