FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS
Referent: Christina Holton

Bestyrelsesmøde mandag 6. juli 2009 kl. 19.00 hos Christina
Til stede: Helle, Gitte, Pia, Christina
Afbud:
Lone J
RERERAT
1. Valg af ordstyrer
Christina
2. Fremlæggelse af indkommen post
Intet til dette punkt
3. Nyt fra formanden
Intet til dette punkt
4. T-shirts og tørklæder
Vi kan ikke længere få lilla trøjer i en god kvalitet. Gitte har fået katalog og
priser på nogle andre trøjer. Vi enes om at købe sorte trøjer med lilla tryk. Vi
bestemmer os for nogle enkelte trøjer, som danserne kan vælge imellem, Gitte
laver en oversigt over udvalg og priser
Derudover har Gitte fået nogle muleposer med på prøve, vi enes om at bestille
nogle samt skoposer og/eller trøjer hver især, som vi kan vise danserne
Pia snakker med en syerske mhp. stof til tørklæder
5. 10 % pulje til debatskabende aktiviteter
Vi skal lave en debatskabende aktivitet inden årets udgang, alternativt kan vi
vælge at betale pengene tilbage til kommunen. Vi enes om at betale pengene
tilbage
6. Aflønning af instruktører sommerdansen 2009
Vi enes om at efterregulere instruktørernes lønninger til sommerdansen, således
at begge instruktører får for 2 x 50 minutters undervisning per gang
7. Lokaler
Vi har nu fået lokaler, og vi kan derfor sende nyhedsbrevet ud til vores
medlemmer. Helle sender det ud med posten, desuden sætter Gitte det på
hjemmesiden
8. Åbent hus
Vi holder åbent hus i uge 35 onsdag 26. august 2009 kl. 19.00 – 20.30
Christina sørger for kaffe, te og engangskrus. Pia sørger for chokolade, chips,
frugt og kander til vand
Helle laver indmeldelsesblanketter, vedtægter og foldere, Gitte tjekker lige
holdbeskrivelserne først
Gitte sørger for musik og dansekalender
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9. Annoncer
Annonce vedrørende åbent hus, vi har fået brev vedr. annoncer i Aktiv Fritid i
Melfar Posten, som udkommer onsdag i uge 33, deadline for annoncebestilling
er fredag 7. august
Vi laver en annonce med lilla baggrund, som skal i Melfar Posten, Aktiv Fritid
(melfar@fyens.dk) samt i Ugeavisen Vestfyn
Vi skal bede om at læse korrektur på annoncen, inden den bliver trykt
Christina sender annonceteksten til aviserne
10.

Dansekalender
Gitte laver en, som vi skal have med til åbent hus

11.

Fjolleri og spas ved opvisning
Vi venter med dette punkt til næste møde

12.

Komm. arr.; Most Wanted i oktober? Juleafslutning?
• Vi har Båring Multisal 3. oktober, vi inviterer Most Wanted til at komme
og spille til et country-arrangement fra 14.00 – 17.00. Vi sælger kaffe og
kage. Vi skal have aktivitetsudvalget ind over allerede i september.
Christina kontakter Most Wanted og hører om pris, og om de er ledige
denne dag
• Juleafslutning bliver lørdag 12. december 2009, Pia hører om Fjelsted
eller Brenderup Forsamlingshus er ledigt. Vi skal have aktivitetsudvalget
ind over allerede i oktober

13.

Dato for de næste mange møder
• Torsdag 06.08.09 hos Helle
• Torsdag 03.09.09
• Torsdag 01.10.09
• Torsdag 05.11.09
• Torsdag 03.12.09

14.

Eventuelt
• Gitte vil gerne have, hvis vi 1 eller 2 gange om måneden kunne danse
ekstra om tirsdagen, hvor vi kan lære gamle danse eller øve
opvisningsdanse. Vi tager det med som et punkt på næste dagsorden
• Helle vil gerne overtage at være tovholder for opvisningerne, hvis
instruktørerne selv sørger for at få danserne til at deltage

15.

Godkendelse af referat
Godkendt
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