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Referat fra Salsa Skives ordinære GF 28. oktober 2019 

1 Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jakob Dam Knudsen 

Referent: Pia Nyrup 

Antal stemmeberettigede: 24 

2 Bestyrelsens beretning 

Promotion af Salsa Skive 

Open by Night, der kom mange, og der blev uddelt flyers. 

Der undervises i privat regi såsom fester fx polterabend – indtægten tilfalder som 

udgangspunkt til foreningen, undtaget selvfølgelig transport.  

Workshops, med henholdsvis Carlos og Miguel med god tilslutning. 

Fremadrettet skal der være undervisning på biblioteket og i november kommer der en 

underviser i Kizomba George Dahl. 

Sociale aktiviteter, så som julefrokost og fastelavn samt fællesspisning for at øge det 

sociale. 

Der har i løbet af sommeren været dans i anlægget uden undervisere også med fint 

fremmøde. 

3 Fremlæggelse af regnskab 

Revisorens anmærkninger: Godt regnskab fra Helen, 2 instruktør lønninger burde have 

været med i 18/19. Salg af T-shirt kommer først på regnskabet 19/20, da faktureringen 

også først kommer der. 

Den fine egenkapital gør, at vi ikke behøver at frygte, hvis fx en af vores 2 højtaler går i 

stykker. Det bevirker også, der kan vælges at lave arrangementer, der vil kunne give røde 

tal på bundlinjen. 

4 Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag. 
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5 Debat om foreningens formål, fremtidige udvikling og konkrete 

initiativer og målsætninger for det kommende år 
Det sidste år i vores nystartede forening har vist, hvordan tilslutningen og fremmøde er, 

hvilket giver bestyrelsen noget meget mere håndgribeligt at arbejde videre med. 

Der blev spurgt ind til, om vi kan bevare de nuværende lokaler. Henrik har booket resten af 

2019, og alt tyder også på, at vi har gratis lokaler kommunen fremadrettet. 

Der spørges ind til, om der kan laves differentieret undervisning sideløbende med ”Drop 

in” evt. mod en større betaling, og et fast program.  

De nyere dansere sætter pris på at der startes med differentieret undervisning, men føler 

også, at det giver godt at danse sammen med de mere erfarne. 

Kristian nævner som mulighed, at en genvej kunne være små kurser. Nybegynderhold 

(separat øvning af grundtrin i kælderen) er afhængige af, hvor ofte der kommer nye. 

Der kom nye til fx efter Open by Night, men kom så ikke igen. Vi skal være bedre til at tage 

imod, men vi kan modsat ikke vide, om deres forventninger var anderledes. 

Det gode ved ”Drop in” er, at man kan komme som ny, og så få det afprøvet til det 

efterfølgende salsatek. Det er både ondt og godt med ”Drop in”, da de nye kommer og 

føler sig meget usikre.  

De nye kunne evt. opfølgende kontaktes, hvis de ikke kommer igen. Det nævnes så også, 

at det er farligt, hvis de nye skal vente på at der startes nybegynderundervisning op. De 

når måske at tabe interessen, og vi har brug for nye, især da vi er en meget spæd og ung 

forening.  

Det kunne måske danses på højt undervisningsniveau en anden dag fx ugentlig eller hver 

anden uge. Måske bedre samme dag, og så dem der kører langt – en håndsoprækning 

viste at stemningen er at det skal være samme dag. 

Der blev opfordret til, at de i bestyrelsen skulle overveje lave fast afregning til underviser, 

da de jo aflevere lige meget arbejde. 

6 Fastsættelse af kontingent 
Uændret. 

Godkendt enstemmigt. 

7 Godkendelse af budget 
Det laves i tråd med regnskabet, trods at et budget jo kun er et vejledende redskab. 
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Der bliver nævnt, at Mobil Pay sætter ekstra gebyr, men det tages der højde for, så det 

forventede overskud vil kunne komme til at ligge på et overskud på 6.215,00. Det bevirker, 

at der er stort råderum til at lave arrangementer. 

Der bliver spurgt ind til, om man ikke burde bugettere efter at årets regnskab går i nul, 

hvilket der generelt ikke var tilslutning til. Det er netop vigtigt at have en stor egenkapital, 

så der er råderum til at lave større arrangementer. 

Godkendt enstemmigt. 

8 Valg af tillidsposter 
Valg af kasserer (vælges for 2 år – vælges i ulige år):  

     - Julius blev valgt 

3 bestyrelsesmedlemmer (vælges for 1 år): 

- Opstiller Ester, Helen og Jakob 

1 hvis muligt 2 suppleant(er) til bestyrelsen. (vælges for 1 år) 

- Natalia og Olevina 

Valg af revisor. (vælges for 1 år) 

- Pia Nyrup 

Valg af en revisorsuppleant. (vælges for 1 år) 

- Hans Rytter 

9 Eventuelt 
Lydsystem i lokalet, kan det evt. anvendes. 

Evt. andre lokaler end det her – det vurderer bestyrelsen løbende. 

Kristian opfordrer til deltagelse på biblioteket til undervisning for at vise flaget.  

Nu spiller Kristian op til dans       


