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MEDLEMSMØTE 24.10.18 

Tilstede fra styret: Kai Tangen (leder), Rita Thorstensen (kasserer), Jan Oddmund (styremedlem), 

Vegard Tangvald (styremedlem), Hilde Velkom (styremedlem), Monika Ravik (referent og GSDO). I 

tillegg var det 23 medlemmer tilstede. 

 

AGENDA: 

1. Medlemmer i klubben: 

Kai informerer: nedgang i antall medlemmer, hvor det nå er ca 190 stk. 

 

2. Klubbens regnskapsfører: 

Kai informerer: klubbens regnskapsfører gjennom 23 år, Ludvig Steinsvåg, ønsker ved første 

årsmøte å fratre sitt verv. Det vil da være behov for ny regnskapsfører. 

 

3. Fra postkassen: 

• Innspill om behov for nytt musikk anlegg: styret tar stilling til dette. 

• Betaling for inngang for hjelpere på dansekvelder: legges inn som sak på årsmøtet om 

dette skal vedvare eller endres. 

• Ønske om at kurs på mandager starter tidligere: fra neste kursrekke (nyåret 2019) vil 

nybegynnerkurs starte kl. 1800 og videregående kurs starte kl. 2000. 

• Det ønskes mer variert musikk fra DJ’er: Innspill fra et medlem om at det legges ut en 

liste til DJ’er, hvor medlemmer kan komme med ønske om musikk (låter) – en 

‘ønskeliste’.  Andre innspill er at det er nok variert musikk, det er noe for alle, både i 

låtvalg og tempo. 

• 26.10 er det pizzakveld for hjelpere:  Bryggeriet pizza ved kinoen i Skien. Husk å betale 

for parkering. 

 

4. Andre saker fra medlemmer på møtet: 

• Det fremlegges forslag om hvorvidt det skal selges rundstykker i kiosken. Forslaget  

nedstemmes. Det foreslås salg av melkesjokolade. 

 

5. Informasjon om swingkurs folkeswing start 15.10.18 

Monika informerer: Konkurransegruppa er ansvarlig for begge kursrekker etter sommerferien. 

Som på første kursrekke, så er det også på andre kursrekke veldig god oppslutning, både på 

grunnkurs og videregåendekurs. Instruktører nybegynnerkurs: Anette Slåen og Kjell Andresen. 

Instruktører videregående kurs: Anette Slåen og Hans Thomas Groven Aspheim. Det er mange 

hjelpere og god stemning.                

 

 

6. GSDO 28-29.09.18 

Monika informerer: Vellykket arrangement, god stemning og god oppslutning. Mange tilskuere 

på konkurransen (fullt lokale), samt mange på dansefesten lørdag kveld. Mange gode 

tilbakemeldinger, både fra dansere og tilskuere. Gode inntekter på inngang. Flott tale av Judith 

Fehn gjeldende konkurransens 20 års jubileum. Rune Sørensen var DJ under konkurransen, 

flott gjennomført. Flotte bilder tatt av fotograf Gunnbjørg G. Aspheim. Gode tilbakemeldinger 

fra Norges Danseforbund. Ca 45 deltakende par, inkludert 9 Trioer. Det er et kostbart 
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arrangement, og det må vurderes hvorvidt klubben er interessert i å fortsette med 

arrangementet. Skal det også i 2019 bli GSDO håper vi at det er enda flere dansere fra GRSK 

som deltar. Kanskje det er av klubbens medlemmer som kan påta seg konferansierjobben 

under konkurransen? 

 

7. Kurs i West Coast swing 20-21.10.18 

Vegard informerer: Vellykket kurs. 27 deltakere. Instruktør: Svein Arne Norkvelle. Det 

planlegges nytt kurs på nyåret. 

 

8. Kurs i Trio; gutt med 2 jenter 6-7.10.18 

Jan Oddmund informerer: Vellykket kurs. Ca 10 deltakende trioer. Mye fokus på basic, noe alle 

trenger uavhengig av nivå. Instruktører: Aage Bekken, Hanne og Merete fra Jarlsberg 

swingklubb (Vestfold).   

 

9. Regnskap 

Kai informerer om regnskapet hittil i år. Pr nå ca 16000,- kr i overskudd.  

 

10. Juleavslutning 12.12.18 

12.12 er siste dansekveld i dette semester. Det blir denne kvelden litt ekstra servering. Det blir 

også muligens levende musikk. 

 

Referent: Monika Ravik 


