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Bestyrelsesmøde holdt:  4. december 2008 
Næste møde holdes:   Generalforsamling 21. januar 2009 
 
Til stede:  Gitte, Annalise, Helle, Susanne, Christina, Lone Jensen 

Lone Ingkirk mødte senere 
Afbud: - 
 
REFERAT: 
 

1. Valg af ordstyrer 
a. Christina Holton 

 
2. Godkendelse af referat 

a. Godkendt 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
a. Helle har modtaget papirer fra banken vedrørende netbank, så foreningen 

kan komme på dette. Bestyrelsen skal skrive under på en fuldmagt til Helle, 
dette gøres 

b. Der er kommet nye lovkrav med ansættelseskontrakt, Helle har lavet et 
forslag til en ny kontrakt, denne godkendes  

 
4. Nyt fra formanden 

a. Intet til dette punkt 
 

5. Regler for refusion ved dansestop/udmeldelse af klubben 
a. Vi enes om, at hvis danserne vælger at stoppe midt i sæsonen pga. sygdom 

eller andet, vil de have mulighed for refusion, hvis de siger det til 
bestyrelsen. Dog er bagatelgrænsen på et restbeløb på kr. 100,- 

 
6. Svar når man modtager en mail 

a. Vi bedes alle svare på de mails, vi får tilsendt, som et minimum at mailen er 
modtaget og læst 

 
7. Jule- og nytårshilsen i avisen 

a. Susanne laver annoncen færdig og sender den til Torsdags Avisen og 
Melfarposten 

 
8. Status på forårsparty 

a. Niels Poulsen er booket. Hallen er lejet. Vi holder snarligt møde om 
forårspartyet 

 
9. Eventuelt 

a. Vi vil sørge for rødvin til pedellerne som vanligt 
b. Susanne tager sig af at lave diplomer til danserne til juleafslutningen 
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c. Generalforsamlingen bliver 21. januar kl. 19.00 på Brenderup Skole. Der 
kommer opslag i aktivitetsmappen og på hjemmesiden, Christina laver dette 

d. Vi bør have foretaget en vedtægtsændring, hvor aktive medlemmer skal 
defineres 

e. Vi bør have en revisorsuppleant valgt til generalforsamlingen 
 
 


