FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

Konstituerende bestyrelsesmøde 29. januar 2009
Til stede: Lone Jensen, Pia Hansen, Gitte Jørgensen, Helle Skovrup og Christina Holton
REFERAT
1.

Valg af ordstyrer
Christina Holton

2.

Godkendelse af referat
Godkendt

3.

Konstituering
Formand: Lone Jensen
Næstformand og sekretær: Christina Holton
Kasserer: Helle Skovrup
Bestyrelsesmedlem: Gitte Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Pia Hansen

4.

Fremlæggelse af indkommen post
a. Mail fra Lone Ingkirk, vi er budt til opvisning 17. marts, som er en tirsdag. Vi
enes om at aflyse Lone Ingkirks hold den 17. marts og give en erstatningsdanseaften i stedet. Lone Ingkirk informerer selv holdet om dette.
b. Vi har fået invitation fra DGI til ”dans på tværs” lørdag 7. marts 2009.

5.

Nyt fra formanden
a. Lone Jensen er blevet kontaktet af Finn Pedersen, der spiller countrymusik.
De vil gerne ud og spille til arrangementer. De sender os en CD. Vi kan høre
dem 5. juni i Fredericia i ”Det Bruunske Pakhus”, interesserede kan møde op.
b. Vores aftalekontrakt i forbindelse med vores Forårsparty med Brenderup Aktivitetscenter er blevet ændret. Drikkevarer skal alligevel sælges via Cafeteriaet, som vil være åbent kl. 16-20. Dog må vi stadig sælge kaffe og kage.

6.

Nyhedsbrev
Helle har lavet et nyhedsbrev, som skal deles ud til alle klubbens dansere. Den
godkendes uden ændringer.

7.

Gave til Fjordholmens 3 års fødselsdagsfest
Fjordholmens fylder 3 år 28. februar, vi vil gerne give en gave til 200 kroner.

8.

Gågade-danse i Vejle
Gitte vil gerne udlære gågade-dansene om søndagen, hvis vi kan få et lokale,
idet nogle af dansene er gamle årsdanse. Lone Jensen spørger pedellen på
Brenderup Skole, om vi kan låne aulaen 26. april og 3. maj.
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9.

Forårsparty, herunder aktivitetsudvalg
a. Aktivitetsudvalget 2009 består af: Christina Holton, Lone Jensen, Pia Hansen,
Susanne Demant, Hans Jørgen Andersen, Annalise Jensen. Vi skal være lidt
flere, vi må spørge nogle dansere, om de har lyst til at deltage.
b. De passive medlemmer er inviteret gratis. Ligeledes er tilskuere gratis.
c. Vi hænger en invitation op i hallen.

10.

Dato for næste møde
Torsdag 12. marts 2009 kl. 19.00 hos Christina.

11.

Eventuelt
a. Idet vi skal til at bruge LetLøn, skal vi ikke være registreret som en frivillig
forening, men som arbejdsgiver. Helle har udfyldt en registrering, som vi
skal skrive under på, dette gøres.

12.

Godkendelse af referat
Godkendt.
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