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Bestyrelsesmøde afholdt: 6. november 2008 
Næse møde afholdes:   Datoen er ikke fastsat 
 
Til stede: Gitte, Annalise, Susanne, Helle, Christina 
Afbud: Lone Jensen, Lone Ingkirk 
 
REFERAT 
 

1. Valg af ordstyrer 
  Christina Holton 
 

2. Godkendelse af referat 
  Godkendt 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
a. Vi har modtaget et forslag om at udlodde et gavekort til gratis prøvetime på 

enkelte arbejdspladser. Vi enes om at afstå fra dette 
b. Lone I har mailet os et forslag til jule- og nytårshilsen til vores dansere og 

sponsorer, vi enes om at gøre dette igen i år 
c. Vi har modtaget mail fra Hanne Dons, Middelfart Kommune, om, at 10 % af 

det beløb, vi har fået i tilskud, skal gå til debatskabende arrangement. Vi 
skal kunne aflægge særskilt regnskab for arrangementet, og vi skal kunne 
dokumentere debattens indhold 

d. Ifølge Hanne Dons, Middelfart Kommune, skal instruktørernes løn måske 
pga. tilskuddet indberettes som A-skat. Vi afventer endeligt svar på dette, 
før vi foretager os noget på det punkt 

e. Lone Ingkirk har anmodet om at komme på Kursus 3, vi enes om at bevilge 
dette 

 
4. Nyt fra formanden 

Intet til dette punkt 
 

5. Gaver til andre klubbers mærkedage 
Skal vi give gaver, når andre klubber holder fødselsdag med videre? Vi enes 
om at tage stilling til dette fra gang til gang 
 

6. Budget 2009 inkl. danseafgift/kontingent 2009 
Helle har lavet en opfølgning på Budget 2008 samt et Budget 2009, deles 
rundt 
Vi enes om at sætte danseafgiften ned til 34 kroner per gang = 476 per 
sæson 
Vi enes om at sætte beløbet op på passivt medlemskab til 100 kroner per år 
 

7. Juleafslutning inkl. Aktivitetsudvalget 
Der er kommet en del tilmeldinger. Vi skal have indkaldt aktivitetsudvalget.  
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8. Status på forårsparty 
Vi ved endnu ikke, om vi kan få lov til at leje Brenderuphallen med tilskud fra 
kommunen 
Susanne D laver et udkast til en flyer, så vi kan få dem ud hurtigst muligt 
 

9. Eventuelt 
a. Annalise har fået priser på lilla skoposer med hvidt tryk. Susanne kan skaffe 

skoposerne billigere, så Annalise undersøger, hvad det koster at få trykt på 
vores egne poser med lilla 

b. Der har været 2 fødselsdage, vi har overset. Der er også en fødselsdag i 
december. Vi enes om at købe et gavekort til Interflora til alle 3. Annalise 
sørger for dette 

c. Nogle dansere har spurgt, om vi ikke kan kombinere generalforsamlingen 
med lidt dans. Vi enes om at afstå fra dette 

d. Ligesom sidste år vil vi igen i år dele nogle priser ud til enkelte dansere 


