
FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS 
Referent: Christina Holton 

Referat fra bestyrelsesmøde 7. juli 2008 
1 

Bestyrelsesmøde afholdt: 7. juli 2008 kl. 19.00 hos Christina 
Næste møde afholdes:   18. september 2008 kl. 19.30 hos Lone Jensen 
 
Til stede: Lone Jensen, Gitte, Annalise, Susanne, Helle, Lone Ingkirk, Christina 
Afbud: - 
 
REFERAT 
 

1. Valg af ordstyrer 
Lone Jensen 

 
2. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
a. Vi kan få rabat i Melfar Posten, hvis vi har vores annonce i avisen i uge 33, 

der er deadline 8. august 
 
b. Vi skal holde evalueringsmøde med Carsten fra Salbrovad vedrørende 

forårsdansen. Lone Ingkirk kontakter ham og aftaler en dato 
 

4. Nyt fra formanden 
Intet til dette punkt 

 
5. Lokaler 

Vi har fået lokaler, som vi havde ønsket det. Lone Jensen kontakter pedellen 
forud for start 
Gitte har sat nyheden på hjemmesiden 
Helle har lavet en dansekalender, sendes rundt, godkendes 

 
6. Åbent Hus arrangement 

Bliver i Brenderup onsdag 27. august kl. 18.30 for alle, dog primært henvendt 
til nye dansere, men ”gamle” dansere er også velkomne 
Dans i alt 1½ time inklusive pause 
Lone Jensen bager kage, resten af os tager 1 kande kaffe og 1 kande te med 
hver 
Vi mødes kl. 18.00 
Lone og Gitte laver en danseliste 
Vi skal lave opslag omkring Åbent Hus arrangement, Susanne tager sig af 
dette 

 
7. Pjecer 

Pjecen fra sidste år genbruges, dog med nogle nye billeder og en opdatering 
af holdbeskrivelserne 
Pjecen skal indeholde Gitte og Lone Ingkirks mailadresser 
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Gitte forespørger, om vi også kan få lavet nogle visitkort, Christina tager sig af 
dette 

 
8. Annoncer 

Vi annoncerer både Åbent Hus arrangement og dansetider samtidig 
Vi annoncerer i Melfar Posten og Torsdags Avisen 
Annalise laver en annonce og sender rundt til godkendelse 

 
9. Musik – opfølgning fra sidste møde 

Vi har fået et kort fra banken til at købe musik, men det er ikke det rigtige, vi 
afventer derfor dette 

 
10. Budget 

Det ser ud som sidst, dog er der lavet beregning på instruktørlønninger i 
forhold til planlagt undervisning, som bliver 30.695,- 
Fremover kommer budget kun på dagsordenen, når der er en, der rettidigt 
fremsender ønske til Christina om dette 

 
11. Nytårsparty – gennemføres eller annulleres? 

Brenderup Hallen koster 300,- i timen. Vi vil undersøge, om vi kan få stillet et 
lokale gratis til rådighed af kommunen i vores eget område 
Der er allerede et festudvalg, dette vil også fremgå af hjemmesiden 

 
12. Eventuelt 

a. Lone Ingkirks og Gittes medlemskab af ”Dansk Linedance” skal betales i juli 
 
b. Annalises sommerdans med ægtefæller gik rigtig godt, dette vil vi gerne 

gøre noget mere i. Foreningen vil gerne påtage sig det økonomiske ansvar. 
Annalise og Gitte vil gerne stå for at arrangere det 

 
c. Gittes søn har ydet en stor hjælp til hjemmesiden, vi enes om at give ham et 

gavekort på 500,- som tak for hjælpen 
 


