
FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

Bestyrelsesmøde 12. marts 2009 kl. 19.00 hos Helle
Til stede: Lone, Gitte, Helle, Pia, Christina

REFERAT

1. Valg af ordstyrer
Christina 

2. Fremlæggelse af indkommen post
Metro har sendt os et brev med en ansøgning til et Metro-kundekort, vi vil gerne 
have et, Helle udfylder ansøgningen

3. Nyt fra formanden
Intet til dette punkt

4. Trøjer/priser på trøjer
Vi har store problemer med at finde lilla trøjer, så vi er nødt til at overveje at 
skifte farve. Lone J har et katalog med fra ID Identity, vi finder nogle trøjer i 
sort og sand, som kan fås både med V-hals og rund hals til damer samt sorte 
trøjer uden ærmer. Til herrerne kan vi ikke få V-hals i sandfarvet, kun sort. Vi 
kan købe disse trøjer i stedet og bibeholde vores lilla logo. Vi beder om at få 
nogle stofprøver i ”sand”, ”grå-melange”, ”snow-melange” samt ”kit”

5. Sorte streger på gulvet
Lone J er blevet ringet op af Finn Pedel, Brenderup Skole, som har klaget over, 
at der er sorte streger på gulvet. Gitte har bemærket, at nogle af vores 
danseres sko laver sorte streger, og hun har talt med sine dansere om dette, 
som vil være opmærksomme på problemet. Lone J ringer til Finn Pedel og siger, 
at vi har taget hånd om problemet. 

6. Opvisningspriser til egne medlemmer
Vi har tidligere aftalt 600 kr. til egne medlemmer, men vi kan ikke gå under den 
pris, det koster at få instruktøren ud. Med løn til instruktør med videre bliver det 
for 2 timer kr. 687,50, som endvidere stiger 1. april i år. Indtil 1. april tager vi 
for nye bookinger 750 kr., og så må vi tage beløbet op igen, når vi kender den 
nye takst
 

7. Årsregnskab til kommunen
Kommunen skal have vores regnskab via et særligt regneark, Helle har udfyldt 
dette. Bestyrelsen skal skrive under, dette gøres. Endvidere skal det revideres af 
Bodil og være indsendt inden 1. april 2009  

8. Budgetopfølgning
Helle har lavet en opfølgning på budget for 2009. Som det ser ud lige nu, 
dækker danseindtægterne ikke helt udgifterne til instruktørlønninger
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9. Status på forårsparty
Bestyrelsen skal tage stilling til, hvilke aviser vi vil kontakte; vi enes om Melfar-
Posten, Ugeavisen Vestfyn og Gelsted-Avisen. Desuden vil vi spørge TV2 Fyn, 
om de vil komme og filme

10. Dato for næste møde
Torsdag 23. april kl. 19.00 hos Gitte

11. Eventuelt
Gitte og Lone I har snakket om sommerdans. Det bliver om mandagen med 
start i uge 21. Vi skal have 2 instruktører på, men beslutter at undlade 
workshops
Hold efter ferien, hvor mange skal vi have? Vi tager det op til næste møde
Vi skal have en politik for, hvor mange hjælpere vi har på de forskellige hold. Vi 
tager det op til næste møde

12. Godkendelse af referat
Godkendt
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