REFERAT STYREMØTE 7-2021

Torsdag 11. november kl. 18.00, Lågdalsmuseet
Tilstede: Ole, Per og Anne
Fravær: Erling og Sigrun

SAKLISTE

33/21 Gjennomgang av referatet fra oktobermøtet
Ole og Anne har vært i møte med Ole J. Cranner på Lågdalsmuseet. Følgende ble bestemt
som en løsning angående leie av lokaler: På Glitre settes det opp en skillevegg slik at dette
blir et øvingsrom for dansere. På Glitre leier vi også to andre rom, hvorav Leikarringens
kontor er det ene. I tillegg leier vi Bergmannsstua og Glitregata 8 til øving på hardingfele/fele
og andre instrument, samt kveding ved behov. Hovstua kan være aktuell for vokal.
Det har kommet avbud fra to av spel dommerne. Jan Lislien erstatter Even Tråen, Leiv
Åbakken stiller i stedet for Bjørn Laupsa-Borge. Ole har bestilt rom på Gyldenløve hotell til to
av dommerne.
Det har også blitt endringer i bemanningslista, styret sørger for å erstatte og omfordele
oppgaver.
Anne har skaffet oversikt over BFL sine statuetter og meddelt dette til premiekomiteen. Alle
deltakere får deltakerpremie etter å ha vært på scena. Kun en premie pr. person.
Deltakerpremie er håndlagde nøkkelringer med tekst.
Styret bestemte følgende priser for deltakere og publikum (jf. epost 16. oktober 2021):
Deltakeravgift for klasse A, B, D øker fra kr 150 til kr. 200. Ved deltaking i flere klasser koster
dette kr 100 for hver av klassene, tilsammen for 2 klasser blir det da kr 300.
Hvis deltageren melder seg på kappleiksdagen, blir det en tilleggsavgift på kr 50
(retningslinjene sier at påmelding er via FolkOrg).
Avgift for rekrutt og klasse C er kr 100, ved deltaking i flere klasser er det gratis, dvs maks kr
100 uansett antall klasser.
Deltageravgiften for lag er kr 500 for voksne og kr 300 for klasse C- lag.
Publikum betaler kr 200,- barn går gratis (aldersgrensen settes til 16 år)
Publikum som kommer etter kappleikens slutt, betaler kr 100
For å holde orden på inntekter og utgifter ved matsalg og billetter/deltakeravgift, bruker vi
to Vippsnummer, ett for salg av mat og øl/vin (lagets konto) og ett for billetter (Pers konto).
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Fristen for påmelding via FolkOrg er satt for seint til at vi klarer å sette opp deltakerliste på
forhånd. Dette må vi ta erfaring av ved neste kappleik og sette påmeldingsfristen tidligere.
Søknaden om skjenkebevilling er innvilget. Ansvarlig person under kappleiken er Anne.
Kenneth har satt opp liste over dansespillingen på lørdagskvelden.
Angående sak 29/21. Julegata søndag 28. november på Lågdalsmuseet, blir det vanlig
opplegg fra KSD sin side; salg av grøt, gløgg, julekaker m.m. Anne melder dette til museet.
Angående sak 30/21. Lørdagsunderholdning på Nymoen. Anne har kontaktet
Trekkspillklubben. De kommer med forslag til to lørdager etter nyttår. Anne setter dette inn i
semesterplanen og informerer medlemmene.
Angående sak 31/21 Rakfiskfesten 8. januar 2022: Anne har kontaktet Trekkspillklubben og
gjort en avtale for spilling lørdag 8. januar 2022.
34/21 Avklare hvilke oppgaver gjenstår i forbindelse med Buskerudkappleiken
Styret gikk igjennom bemanningspostene for kappleiken. Vi har mannskapsmangel og
trenger flere folk.
35/21 Kaffepausen i laget
Per kom med et innspill vedrørende kaffepausa på øvingskveldene. Det er få medlemmer
som kommer på danseøvingene. Når to av dem er opptatt med å lage kaffe og forberede
pausa, mister vi dansere den første delen av øvinga. Styret vedtok at museet kan låses opp
kl. 18.30 slik at de som har kjøkkenansvar kan komme tidligere og få vært med på dansen fra
kl. 19.00. Styret vil vurdere hvorvidt kaffe/te og kaker fortsatt skal koste penger for
medlemmene. Dette blir sak på medlemsmøte i januar 2022.
36/21 Semesterplan for våren 2022
Se eget notat fra Anne.
37/21 Engasjere instruktør til kurs i Numedalsdans
Anne får i oppgave å finne instruktør til kurs i numedalsspringar i vårsemesteret.
38/21 Konsertserie med Per Anders Buen Garnås på Mølla
Kenneth har inngått avtale med Buen Garnås og Mølla. Følgende datoer: Mølla 14. januar,
18. mars og 29. april.
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39/21 Medlemskap for ett av våre medlemmer
Ved en feil har ett av våre medlemmer blitt slettet i FolkOrg. Per gjenoppretter
medlemskapet.
40/21 Få på plass riktige opplysninger om laget på Brønnøysund og hjemmeside
Anne har sendt en henvendelse pr. epost. Opplysningene er nå endret i tråd med nåværende
styre. Hjemmesiden er oppdatert med hensyn til lagets ledere.
41/21 Eventuelt
Neste styremøte er torsdag 25. november på museet kl. 18.00.

Anne S. Blengsdalen
Referent

