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Bestyrelsesmøde afholdt: 19. september 2008 
Næste møde afholdes:  6. november 2008 kl. 19.00 hos Lone Jensen 
 
Til stede: Lone Jensen, Gitte, Annalise, Susanne, Helle, Lone Ingkirk, Christina 
Afbud: - 
 
REFERAT 
 

1. Valg af ordstyrer 
  Christina Holton. 
 

2. Godkendelse af referat 
Der er en kommentar til punkt 9, Musik – opfølgning fra sidste møde, hvor der 
står: ”Vi har fået et kort fra banken til at købe musik, men det er ikke det 
rigtige, vi afventer derfor dette”. Det har senere vist sig, at det er det rigtige 
kort, vi har fået, og det fungerer godt nok. 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
Intet til dette punkt. 
 

4. Nyt fra formanden 
a. Fjordholmens Linedancers har inviteret os til en ”venskabsdanseaften” 

tirsdag 21. oktober 2008 kl. 17.00 – 20.00. Dette vil vi gerne. Gitte 
underviser som vanligt begynderholdet, Lone I tager med til Fjordholmens 
og underviser i nogle af vores danse. 

 
b. Vi har fået tildelt i alt 15.840,- fra Middelfart Kommunes Idrætspulje 

 
5. Nytårsparty 

Hallen i Brenderup er udlejet til anden side den dag, vi gerne vil leje den. Vi 
udsætter vores nytårsparty til næste år. 
 

a. Indkaldelse til aktivitetsudvalget 
Intet til dette punkt. 
 

6. Headset 
Lone Ingkirks headset er itu. Vi enes om, at Lone I køber et nyt på 
foreningens regning. 
 

7. Medlems- og holdstatus 
Vi er i alt 69 dansere i denne sæson. Vi skal være 15 personer på hvert hold 
for at det hele ”kører rundt”. Vi er p.t. 13,8 på hvert hold. Vi fortsætter alle de 
hold, der kører nu. 
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8. Er det muligt at flytte begynderholdet til Brenderup i denne sæson? 
Begynderne vil ikke flyttes. Vi kan eventuelt starte begynderhold op i både 
Gelsted og Brenderup næste år.  
 

9. Niels Poulsen 40 år 
Niels Poulsen fra Love-to-dance bliver 40 år og holder i den forbindelse en 
stor fest 1. november. Foreningen Just for Fun Linedancers giver i gave en 
kurv til cirka 200,-. Annalise sørger for dette.  
 

10. Udlæring på holdene  
Der bedes om et bedre flow mellem holdene. Der er et stort spring fra let 
øvede til mellem øvede, og danserne bliver usikre på, om de kan følge med.  
 

11. Opvisningsbeløb 
Adskillige personer har spurgt ind til vores opvisningspriser, men ment vi var 
for dyre. Vi enes om bibeholde nuværende pris. 
 

12. Juleafslutning 
Juleafslutningen bliver 13. december i Båring Forsamlingshus for alle aktive og 
passive medlemmer inklusive påhæng. Der bliver lavet en liste, hvor folk kan 
skrive sig på til det mad, de ønsker at have med til festen. 
Aktivitetsudvalget skal indkaldes til at hjælpe med juleafslutningen.  
Gitte laver et opslag til aktivitetsmappen og til hjemmesiden.  
Gitte og Lone Ingkirk laver en danseliste, der vil være mulighed for floorsplits.  
 

13. Forårsparty 
Lone Ingkirk er blevet tilbudt af Carsten Dittmann fra Vestfyns Firmaidræt, at 
vi kan samarbejde om forårsparty. Vi enes om, at vi arrangerer vores 
forårsparty selv.  
Lone Jensen kontakter Niels Poulsen for at høre, om han har mulighed for at 
være gæsteinstruktør. 
Christina mailer ”nej tak” til Carsten Dittmann. 
 

14. Eventuelt 
Der bliver foreslået, at vi kan have merchandise, som vi kan sælge til vores 
dansere. Det kan være krus, kuglepenne eller skoposer. Susanne D vil se på 
nogle priser.  


