
Referat fra Medlemsmøte 7.9.2020 på Munkehaugen  
Til stede: 33 medlemmer + 7 styremedlemmer 

Med strenge koronatiltak gjennomførte ASWK medlemsmøte på Munkehaugen.  

Det ble i hovedsak tatt opp, og diskutert to saker. 
 
1) Nye lokaler: 

Knut informerte om at vi har fått tilbudt nye lokaler i det nye Kulturkammeret i 
Arendal sentrum (gamle posthuset/politikammeret/Kilden). Dette innebærer at vi 
må endre dansekveld fra mandag til søndager. Da rekken av mandagsdanser uansett 
er brutt pga Covid 19, anser vi dette som en mindre endring. Her får vi store lokaler 
med mange fordeler. I tillegg til det store lokalet på ca 300 m2, får vi mulighet til å 
holde kurs i flere mindre lokaler. 
Det er eget oppholdsrom tilknyttet lokalet med tilgjengelig kjøkken. Musikkanlegg 
er allerede installert i lokalene, så vi trenger ikke rigge til vårt eget hver gang. 
Vi vil få tilgang til begrenset lagring – dvs låsbare skap til det som trengs på 
dansekveld/kurs. Ekstern lagring av annet utstyr må dermed ordnes. 
Munkehaugen vil bli overtatt av en stiftelse som driver i 1 ½ år og kan da få kjøpt 
bygget av kommunen til kr 1,-. For ASWK anses dette som svært usikkert ifh til hva 
stiftelsen må ha av leieinntekter for videre drift, i motsetning til Kulturkammeret 
hvor vi ikke skal betale noen leieutgifter. Om vi ikke går for dette tilbudet nå, kan vi 
ikke vente at det er lokaler ledige til oss der i framtiden.  
Å få lokaler i det nye kulturkammeret gir nye muligheter ifh til å få ungdommer på 
kurs – forslag om gratis ungsomskurs/gratis inngang for ungdom på dansekvelder 
 
Medlemmene stilte seg svært positivt til endringen.  
 
Styret inviterte til en felles befaring på Kulturkammeret tirsdag 08.09.20 kl. 17.00. 
 

Det ble stilt noen spørsmål fra medlemmene om: 
• Weekendaktiviteter?  Her kan vi sette oss opp på en booking-kalender langt fram i 

tid, gjelder også lørdagsdansene, ev annet.  
• Dusjmuligheter? Dette må sjekkes opp 
• Gulvet?  I den største salen, som er ca 300 m2 er det ett tilfredsstillende gulv, men 

swingklubben vil skaffe og dele ut strømper/sokker til bruk på skoen om noen 
ønsker dette. Kaffe er ikke aktuelt å bruke på gulvet. Alternativt kan det rulles ute 
ett dansebelegg som er tilgjengelig, men dette må gå seg til – så finner vi beste 
løsning 

• Ute-dans – hva med den? Vi har fortsat tilgang til Tellefs-tak i 2-3 år til. Det er stort 
ønske å fortsette ute-dansen når været tillater det, - dette trekker dansere fra flere 
miljøer. Mulig avtalen kan forlenges, ev finne andre alternativer. 
 
 
 



2) Oppstart dans? 
Det er observert at andre miljøer og så smått klubber tilknyttet Kom og Dans har 
annonsert oppstart av dans og kurs. Hva tenker ASWK? 
Vi har forespurt kommunelege Helene Rakeie, og fått svar i forhold til begrensninger 
det må tas hensyn til – fast dansepartner, avstand, hygiene, ikke ha symptomer, 
registreringsskjema for bruk i tilfelle smittesporing osv.  
- Fast dansepartner/klemmevenn må være for kvelden, stilles spørsmål om hva dette 

innebærer – må sjekkes videre 
- Innspill fra medlemmene at dansen bør komme snarest mulig, dog med nødvendige 

begrensinger. Usikkert hvordan man skal inkludere «enslige» dansere, da klubben 
har som filosofi at man kan komme alene og garantert få danse…… 

- Hva med jobbegjeng/spillere? Må kartlegge hvem som reserverer seg for å bidra pga 
Covid-19 og ev må flere frivillige stille opp. Det melder seg allerede 2 stk på møtet. 

- Kurs må vi avvente og følge/sjekke hva/hvordan Kom og Dans starter opp – Randi 
er vår representant mot KOD 

- Linedance kan være alternativ uten partner for å komme i gang 
- Pga Covid-19, kan det være begrensinger ifh til bruk av kjøkken og servering av 

kaffe og kake. 
 
 
Styret har tatt med seg innspill fra medlemsmøtet, og vil komme tilbake med en konklusjon 
og eventuell plan på forsiktig oppstart dersom koronasituasjonen tillater dette.  
 
Det ble et hyggelig og konstruktivt møte med kaffe og Lines hjemmebakte blåbær-muffens.

  
Mvh styret ASWK. 
 

 

 

 


