Styrelsens kommentarer till bokslutet 2017
Lunds Dansklubb Gåsasteget har sedan många år en stabil ekonomisk plattform och ett gott
eget kapital. Detta med sikte på möjligheten att ha en ”egen” lokal.
Under 2016 och 2017 har vi haft en tävlingsverksamhet som prioriterats och som expanderat
kraftigt. Vi har haft ett stort fokus på bra externa tränare, ytterligare träningsmöjligheter
på EOS samt särskilt på disciplinen Boogiewoogie som fortfarande är en ”smal” disciplin i
klubben.
Med facit i hand har tävlingsverksamheten vuxit allt för fort. Kostnaderna har skjutit i höjden
och vi har inte fått den kostnadstäckning som behövs i ett längre perspektiv.
Denna satsning har resulterat i fler tävlande för klubben samt:
•
•
•
•

ökade hyreskostnader.
ökade kostnader för två externa tränare.
ökande kostnader för tävlingsavgifter.
En fördel för klubben då det ger oss kunniga/duktiga och uppdaterade tränare
för vår vanliga kursverksamhet och socialdans.

Lunds Dansklubb Gåsasteget har sedan några år tillbaka utvecklat en ny hemsida, då den
gamla inte längre kan användas. Hemsida lanserades, efter mycket arbete, i juli 2017.
För 2017 har vi en större kostnad, för utvecklingen av den nya hemsidan och arbetet
omkring denna.
Klubben har under några år fått intäkter från LundaSnurren, då tävlingen inte genomförts
2017 har detta tillskott uteblivit.
Ny dator till klubbens tisdagsverksamhet samt molntjänst för lagring av klubbens
dokument.
Kurser och utbildningar för våra viktiga kursledare.
De åtgärder som gjorts/planeras för att ”balansera underskottet” är i dagsläget:
•
•
•
•
•
•

Endast en extern tränare för tävlingsgrupperna fr.o.m. VT 2018
Varje kurs måste bära sina kostnader, varför vissa avgifter höjts.
(Med undantag för bland annat barn och ungdomsverksamheten.)
Översyn av VILKA hyrestimmar för friträningar som ska prioriteras samt VAR de
skall vara.
Översyn av vilka tävlingsavgifter klubben betalar.
Översyn av tisdagsinträdet.
Översyn av rabattsystemet för kursledarna.
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