
FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

Bestyrelsesmøde 20. maj 2009 kl. 19.00 på Højskolen

REFERAT

1. Valg af ordstyrer
a. Christina

2. Fremlæggelse af indkommen post
a. Vi er booket til Kommunal Idrætsdag 2. og 3. juni, brev vedrørende dette fra 

kommunen
b. Helle har fået brev om tilbud fra Nordfyns Bank om en specialkonto, 

Globuskonto, vi vil ikke gøre brug af dette
c. Danske Lønsystemer tilbyder, at vi kan bruge ”Danløn”, det vil vi ikke
d. Foreningspakken bliver nedlagt per 30.06.10, men de arbejder på at finde en 

løsning, så vi kan eksportere vores data

3. Nyt fra formanden
a. Der er søgt lokaler, Lone J har rykket for dem i går, måske får vi besked 

sidst i juni
b. Lone J og Christina har mailet til Arne Larsen, Gelsted Marked, 21.-24. 

august, om at vi gerne vil komme og gøre lidt reklame for os selv, vi får 
besked cirka 14 dage ind i juni

c. Vi er nu kommet på kommunens hjemmeside under danseforeninger
d. Vi har fået invitation fra et band i Fredericia i Det Bruunske Pakhus 05.06.09, 

Lone J og Christina tager med

4. Godkendelse af referat fra 26. marts
Godkendt

5. Holdinddeling næste år
a. Vi vil forsøge at starte et begynderhold i Middelfart, de skal evt. kun danse 1 

time
b. Fremover bliver der følgende hold:

Mandag: mellemøvede i Brenderup ved Lone I
Øvede i Brenderup ved Lone I

Tirsdag: Fortsættere i Gelsted ved Gitte
Onsdag: Begyndere i Middelfart ved Gitte

Dette forudsætter, at vi får de lokaler, vi har søgt
Helle er imod fremgangsmåden for denne beslutning, idet det allerede er 
besluttet inden mødets start. Dette blev gjort, idet vi ikke kunne finde en dato 
for et møde
Helle foreslår, at vi sender brev ud til alle vores medlemmer, hvori vi beskriver 
holdinddeling og holdfordeling i næste sæson, det skal også skrives på 
hjemmesiden, Helle laver et udkast til dette brev
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6. Antal hjælpere per hold
a. 1 er rigeligt

7. Opvisningspriser
a. 1 time koster 500,- for klubbens medlemmer
b. 1,5 time koster 750,- for klubbens medlemmer
c. 2 timer koster 1000,- for klubbens medlemmer
d. 1 time koster 750,- for ikke-medlemmer
e. 1,5 time koster 1000,- for ikke-medlemmer
f. 2 timer koste 1250,- for ikke-medlemmer
g. Det aftales ved bestilling af opvisning hvor lang tid, der skal opvises, og hvis 

instruktøren beslutter, at der danses længere tid end dette, bliver det uden 
beregning. Instruktøren bliver heller ikke aflønnet for dette

8. Kommende opvisninger 
a. 2.+3. juni Idrætsdag Middelfart
b. 6. juni Brenderup Forsamlingshus kl. 17.00, Lone tager et kort med fra 

klubben
c. 20. juni Middelfart
d. 27. juni opvisning til Fynsmesterskab i westernridning

9. Ansøgning om lokaler til næste sæson inkl. evt. oktoberfest
a. Der er søgt om dette fra 17.08.09 til 04.06.10, Lone J ringer og hører, om vi 

kan forlænge perioden med 1 måned

10. Hyggekaffe
a. Den første danseaften om måneden kunne man godt sørge for kaffe og 

hygge, vi skal sørge for at nå alle hold, evt. bare i pausen, vi forsøger at få 
det til at fungere fra næste sæson

11. Arbejdsgang ved aflysning
a. Vi kan skiftes til at ringe rundt ved aflysning
b. Gitte foreslår en sms-service, så vi kan nøjes med at ringe til dem, der ikke 

har mobiltelefon, dette prøver vi fra næste sæson

12. Svar på mail/sms
a. Vi skal huske at svare på beskeder fra hinanden

13. Bluser
a. Vi kan ikke bruge nogle af de bluser, vi har bestilt hjem
b. Vi enes om, at Gitte sætter sig til at undersøge dette nærmere sammen med 

Annalise

14. Kort til Metro
a. Vi skal beholde det gamle kort, vi har bare fået et nyt kundenummer
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15. Oktoberfest
a. Vi enes om at udsætte dette til næste år, vi kan evt. arrangere en forårsfest 

i marts og begynde i god tid (i starten af næste sæson)

16. Eventuelt
a. Når vi er ude at opvise er det i mørk underdel og lilla bluse
b. Vedrørende sommerfest skal vi have aktivitetsudvalget ind over mhp. 

oppyntning af sal, opsætning af borde og oprydning efter festen
c. Lone J undersøger om vi har fået et større lokale til Kommunal Idrætsdag i 

Middelfart i år
d. Der er en fødselsdag 02.06.09, Lone tager sig af dette
e. Der er en fødselsdag 11.06.09, Christina tager sig af dette
f. Gavekort til de, der kørte fra Vejle lørdag 16.05. Annalise og Inger kørte. Vi 

får lavet 2 gavekort på 100,-, Lone J tager sig af dette

17. Dato for næste møde
a. Mandag 06.07.09 kl. 19.00 på Brenderup Højskole

18. Godkendelse af referat
a. Godkendt
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