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Bestyrelsesmøde afholdt: 19. november 2007 hos Lone Jensen 
Næste møde afholdes: Torsdag 6. december 2007 kl. 19.00 hos Christina 
 
Til stede: Anna-Lise, Lone Ingkirk, Gitte, Helle, Susanne, Christina og Lone Jensen 
 
REFERAT: 
 

1. Valg af ordstyrer 
Lone Jensen 
 

2. DGI's foreningskonsulent på Fyn, Anders Lilhav, samt to medlemmer fra 
DGI's  Dans & Musikudvalg i ca. en time fra kl. 19. 

   
3. Godkendelse af referat 

  Godkendt 
 

4. Fremlæggelse af indkommen post 
A – Vi har fået tilsendt oplysningsskema fra KODA, som vi skal have indsendt, 
dette tager Lone Jensen og Christina sig af 
B – I forbindelse med kommunesammenlægningen har Middelfart Kommune 
bedt os indsende foreningens vedtægter og bestyrelsesliste på ny, dette er 
gjort 
 

5. Nyt fra formanden 
A – Vedrørende tilskud kan vi ikke få fat i kommunen 
B – Brenderup Avisen har glemt os! Vi kommer med i det nye år, de kommer 
selv og fotograferer 
 

6. Forslag til vedtægtsændringer fra DGI 
Der er lavet et oplæg, som er udleveret til alle fremmødte. Vi enes om at 
ændre til, at der i bestyrelsen godt må være 1 passivt medlem 
 

7. Tilskud fra DGI og kommunen 
Helle kontakter kommunen vedrørende dette 
 

8. Holdfordelingen efter jul 
Skal der startes et nyt begynderhold efter nytår? Dette kan evt. gøres i 
Gelsted eller Ejby. Vi kan undersøge, om der er ledige tidspunkter på nogen 
af skolerne, dette tager Lone Jensen sig af. Gitte kan godt tage holdet 
 

9. Undersøgelse vedrørende mødetidspunkter og tilfredshedsundersøgelse 
Helle har lavet et forslag, som godkendes med enkelte ændringer 
 

10. Holdbeskrivelser 
Intet til dette punkt 
 
 
 



FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS 

Referat fra bestyrelsesmøde 19. november 2007 
2 

11. Trykte trøjer 
Der er forespørgsler på trøjer. Priserne holder; 85,- per T-shirt. Anna-Lise og 
Lone Jensen vil gerne stå for det. Der skal betales ved bestilling 
 

12. Anlæg 
Er der råd til at betale anlægget? Vi enes om, at det er der, og det skal gøres 
 

13. Medlemskab aktiv/passiv 
Dette blev diskuteret under punkt 6 (1 passivt medlem i bestyrelsen) 
 

14. Eventuelt 
A – Kan vi budgettere med 1000-1200,- til kaffe og kage indimellem til socialt 
samvær i pausen? Evt. den sidste mandag/onsdag i måneden. Det behøver 
ikke at være et fast beløb 
B – Der er 2 runde fødselsdage om hjørnet, 40 år og 50 år + 1 sølvbryllup 
C – Arrangement af julehygge – hvem køber hvad? Foreningen giver 
sodavand, Anna-Lise sørger for dette. Lone Jensen sørger for pebernødder 
m.v. Vi skal opfordre de passive medlemmer til at komme og deltage 
D – Pamfletten godkendes 
E – Artikel i Fyens Stiftstidende – Lone Ingkirk ærgrer sig over, at Salt & 
Peber holdet ikke er nævnt. Dette er dog nævnt på Fyens Stiftstidendes 
hjemmeside 

 


