FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS
Referent: Christina Holton

Bestyrelsesmøde:
Til stede:
Afbud:
Næste møde:

Den 3. december 2009 kl. 19.00 hos Helle
Lone, Helle, Pia, Christina
Gitte
Torsdag den 14. januar 2010 kl. 19.00 hos Pia

REFERAT
1. Valg af ordstyrer
Christina
2. Godkendelse af referat fra 5. november 2009
Godkendt
3. Fremlæggelse af indkommen post
Intet til dette punkt
4. Nyt fra formanden
Vi har haft en del aflysninger på det seneste, og for at forenkle kontakten til
danserne, at vi bedt alle medlemmer opdatere deres e-mailadresser mhp. at
aflyse via e-mail. Vi ringer stadig til de dansere, der ikke har e-mail
5. Trøjer
Gitte har købt nogle lilla trøjer, vi enes om at sælge dem efter ”først til mølleprincippet”
6. Generalforsamling 2010
Vi afholder generalforsamling onsdag den 20. januar 2010 kl. 18.30.
Generalforsamlingen efterfølges af 1 times ønskedans for dem, som har
deltaget i generalforsamlingen
7. Annoncering
Vi sætter som vanligt en annonce i avisen, hvor vi ønsker vores dansere god
jul og godt nytår og takker vores sponsorer, samtidig gør vi opmærksom på
vores generalforsamling. Der udfærdiges en tekst, som Helle sender til avisen
8. Vin til pedellerne
Der er 4 pedeller i år:
Finn, Brenderup Skole – Christina sørger for dette
Kim, Gelsted Skole – Pia sørger for dette
Jens, Østre Skole – Lone I sørger for dette
Allan, Brenderup Forsamlingshus – Helle sørger for dette
Helle køber 4 flasker vin og sætter kort på
9. Eventuelt
• Til juleafslutning kan vi følge op på, om alle har fået udfyldt et spørgeskema
mhp. den nye holdinddeling, inden vi trækker en vinder. Vi enes om at
spørge Lone J, om hun vil trække vinderens navn
• Instruktørerne kan få refunderet udgifterne til plastomslag, CD til opvisninger
m.v.
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•

Vi enes om at købe en USB-pind mhp. opbevarelse af alle referater m.v.,
som altid skal være hos bestyrelsens sekretær
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