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Bestyrelsesmøde afholdt: 9. maj 2007 kl. 19.30 hos Christina 
Næste møde afholdes: 23. maj 2007 kl. 19.30 hos Susanne 
 
Til stede: Lone Jensen, Anna Lise Jensen, Helle Skovrup, Susanne Demant, Lone Ingkirk 
og Christina Holton 
 
REFERAT: 
 

1. Der laves navneliste med telefonnummer og mailadresser 
 
2. Anna Lise og Lone J vil undersøge, hvor langt godkendelsen af foreningen er nået 

hos kommunen, så vi kan nå at søge lokaler 
 
3. Vi skal undersøge, hvad der kan søges af fonde og legater, der kunne godt bruges 

et nyt musikanlæg og et headset 
 
4. Susanne vil undersøge, hvordan vi kan få printet vores egne girokort 

 
5. Vedrørende kontingent: 

a. passivt medlem:  kr. 100,- 
b. aktivt medlem:  kr. 150,- 
c. dans 1½ time: kr. 45,- 1. hold 
d. dans 1½ time: kr. 22,50 2. hold (halv pris) 
e. dans 1½ time: gratis på efterfølgende hold (3 og derover) 
f. unge under 18 betaler halv pris 

 
6. 1 dansetime er 45 minutter + 27,5 minutter inklusive 10 minutters pause, altså i alt 

1½ time 
 
7. Sommerdans 2008: Der bliver foreslået 3 timers dans 1 gang om ugen, dette vil 

være på alle niveauer i en stor blanding. 
 

 
8. De forskellige hold vil være: 

a. begynder 
b. let øvet 
c. mellem øvet 
d. øvet 

 
9. Holdstørrelsen er på maksimum 30 personer 
 
10. Instruktørerne koster kr. 232,-/time. De skal aflønnes med 1,6/time pga. 

forberedende tid 
 

 
11. Vi skal undersøge, om man får tilskud til unge under 18 år 
 
12. Anna Lise laver en kontingentoversigt, som kan ses af medlemmerne 
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13. Helle laver indmeldelsesblanketter 
 
14. Christina skriver vedtægterne rent, der ytres ønske om at den kommer til at stå på 

et foldet A4-ark 
 

 
15. Ved opvisning er prisen kr. 1000,- ved 8-10 dansere, kr. 1500,- ved 15-20 dansere. 

Der tages kørselspenge ved opvisning uden for Middelfart Kommune 
 
16.  Annoncering for foreningen vil ske i Torsdagsavisen og i Melfarposten 

 
 
17. Vi skal være opmærksomme på KODA-afgift, som er en afgift, der skal betales til 

kunstnere for at bruge deres musik i det offentlige rum 
 
18. Vi enes om, at man kan tilbyde 1 gratis prøvetime inden man melder sig ind 

 
 
19. Vi enes om, at der skal være billede med navn og telefonnummer af 

bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden 
 
20. Christina laver et udkast til en folder om Just For Fun Linedancers med billeder og 

diverse 
 

 
21. Lone I og Gitte vil lave særlige holdbeskrivelser, som skal stå i folderen, jævnfør 

punkt 19 
 
22. Indsamling ved sygdom, runde fødselsdage med videre skal tages op til næste 

bestyrelsesmøde 
 

 
23. Ved hvert bestyrelsesmøde aftales en dato for næste bestyrelsesmøde, i starten 1 

gang om måneden, evt. oftere, er der ingen punkter på dagsordenen, kan et møde 
springes over 

 
24. Punkter til dagsordenen skal være Christina i hænde senest 1 uge før datoen for 

bestyrelsesmødet 
 

 
25. 1. uge i september starter dansen i Foreningen Just For Fun Linedancers, nærmere 

bestemt mandag den 3. september 
 
26. Vedrørende aflønning af instruktører vil Susanne undersøge, om vi skal bruge et 

arbejdsgivernummer, hvis aflønning skal ske via Multidata 
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27. Der enes om indmeldelse i DGI samt at overtage medlemskabet af Dansk 

Linedance fra Lone I, vi afventer dog lige godkendelse af foreningen, før der gøres 
noget ved dette 

 
28. Næste møde aftales til den 23. maj 2007 kl. 19.30 hos Susanne 


