Referat fra Salsa Skives ordinære GF 12. november 2018
1 Valg af dirigent og referent
Referent Pia Nyrup
Dirigent Jakob Dam Knudsen
Jakob konstaterede at GF’en var korrekt indvarslet.
Antal stemmeberettigede: 20.

2 Bestyrelsens beretning
Henrik gennemgik opstarten af Salsa Skive, og nævte blandt andet, at det var en
nødvendighed for at låne lokaler (Kulturbåden Svanen), at der blev dannet en forening.
Der blev derfor afholdt stiftende GF den 11. juli, hvor Foreningen Salsa Skive blev stiftet.
Vi ville gerne have lokaler på musik skolen, men de var ikke ledige, men vi kan dog måske
låne lokaler til enkeltstående arrangementer.

3 Fremlæggelse af regnskab
Der var ikke meget at sige om regnskabet, vi har et fint overskud.

4 Behandling af indkomne forslag
Kort gennemgang af vedtægtsændringer, der var krav fra kommunen for at vi kunne låne
lokaler og modtage andre kommunale goder. Forslagene blev sendt sendt til afstemning
som en samlet pakke - vedtaget enstemmigt.

5 Debat om formål
Vi vil gerne bevare vores salsaforening.
Anders, musiklærer på musikskolen, har et orkester der spiller salsa musik. Juni 2019
kunne det måske blive aktuelt med Flashmob i gågaden.
Vi kunne på sigt tænke os at få differentierende undervisning også med undervisere
udefra. Aflønning besluttes af bestyrelsen.
Forslag om at der laves længere undervisningstid, hvor der så startes med nybegynder
(basis grundtrin), og så øges niveauet.
Få noget bodywork og noget styling med ind over, for at fastholde danserne.
Det er ønskeligt med hold, da det også giver mere sammenhold.
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Vi skal have fokus på, at det sociale er i orden, da det er med til at fastholde folk fx kunne
der flettes noget kaffedrikning ind – det kigger bestyrelsen.
Kunne der laves mere PR i Skive?

6 Fastsættelse af kontingent
Uændret – enstemmigt vedtaget.

7 Godkendelse af budget
Budget ikke udarbejdet grundet, der ikke er noget grundlag at udarbejde det ud fra.

8 Valg af tillidsposter
a. Formand
b. Kasserer
c. Opstillet

d. Suppleant
e. Revisor
f. Revisor suppl.

Henrik Colstrup Klank – enstemmigt vedtaget
Helen Nielsen – enstemmigt vedtaget
Jakob Dam Knudsen – enstemmigt vedtaget
Sofie Christensen – enstemmigt vedtaget
Ester Bostelmann – enstemmigt vedtaget
Carsten T. Laustsen – enstemmigt vedtaget
Pia Nyrup – enstemmigt vedtaget
Michael Pedersen – enstemmigt vedtaget

9 Eventuelt
Carsten forslår, at der skal være et ”ryste sammen” Salsatek – det blev meget positivt
modtaget, og bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med det.
Ester foreslår, at vi kunne opvise hos American Football.
Anna foreslår, at vi opviser i bylivet – Jakob påpeger, at vi skal have styr på Coda (ellers
skal man vælge Cubansk musik, der ikke er underlagt Coda), så vi ikke kommer i klemme.
Helle forslår, at hendes medlemskab af Codan måske kan anvendes.
Anna forslår samarbejde med Radio Skive, måske der kunne laves fælles arrangement.
Der bliver spurgt ind til, om man må leje/låne højtaleren, og det var der blandede meninger
om.
Bjørghedin nævnte Kulten (Drivhuset) havde musik anlæg man kunne låne gratis, hvis
man var medlem (pris vistnok 600 kroner). Men endnu vigtigere, så er Drivhuset en
ungdomsklub, hvor der kunne laves et arrangement, hvor vi kunne trække unge nye
medlemmer.
Katrine fortæller at der kan bestilles sko gennem Annette på Danseskolen. Katrine
arbejder videre med sagen, og ser om der er interesse for fælles indkøb. Sofie nævner, at
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der er et par steder i Aarhus, hvor man også kan prøve dem før køb. Helle nævner at der i
Aarhus også er en butik, der hedder Happy feet.
Carsten foreslår at lave en gruppe, hvor vi kan aftale samkørsel til Salsatek til fx Aarhus det var der generelt stemning for – bestyrelsen arbejder videre på en undergruppe på FB.
GF’en blev afsluttet klokken 20:28, og der blev takket for god ro og orden og gode kager ☺
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