
       Bestyrelsesmøde: Den 11.feb. 2010 kl.17 på Brenderup Højskole.

DAGSORDEN

1. Valg af ordstyrer

Lone Jensen .

2. Godkendelse af referat fra 20. jan.

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra 28. jan.

Godkendt.

4. Fremlæggelse af indkommen post

Der er bevilliget et tilskud på 26.199kr. til klubben.

5. Nyt fra formanden

Intet til dette punkt.

6. Lokaler til den kommende sæson

Skal søges til april. Evt. et andet alternativ til Brenderup 
Forsamlingshus. Undersøge om der er andre lokaler til dans i 
Middelfart (p.gr.a. pladsmangel).

7. Dansernes indstilling af hinanden.
8.

Danserne skal selv udvælge hinanden og der skal være en god 
begrundelse for indstillingen. Sedlerne gives til Christina. Bestyrelse 
bestemmer hvem der skal stemmes om.

9. Telefonliste (vedr. aflysninger).

Aflysning mere end 1 døgn før gives pr. mail – dette vil Helle gerne 
gøre. Aflysning mindre end 1 døgn før sendes pr. sms/ eller ringes 
rundt. Telefonlister gives til bestyrelsen og deles op med hvem der 



kontakter hvem. Danserne skal også gøres opmærksom på at bruge 
hjemmesiden hvor aflysninger også vil stå. Der skal laves en 
procedure som udleveres til alle danserne.

10. Hjemmeside (hjælp til Gitte).

Gitte klarer selv dette – indtil videre.

11. Bestilling af bluser mm (sidste frist?).

Der er ingen sidste frist. Der samles ordre sammen og afleverer dem til 
tryk.

12. Gelsted Marked.

Helle og Christina vil tage fat i Hans Jørgen ang. kontakt til Arne 
Rasmussen ang. tidspunkt og dato. Evt. kontakt til Ugeavisen 
Vestfyen. Det er svært at samle dansere da der helst skal være 20 stk. 
Det skal kun være dansere fra egen klub og ikke fra andre klubber. Der 
vil blive lavet øveaftener inden opvisningen hvor dansene gennemgås.

13. Eventuelt.

Der har været et ønske fra dansere om navneskilte som gør det er 
lettere at kende hinanden – det kan være svært at huske alle navnene. 
Lone vil få fat på nogle skilte.

Navnetryk på bluser, tasker m.m. bliver med hvid (nemmere at se).

Lone Ingkirk er valgt til æresmedlem i klubben – dette sættes på 
hjemmesiden.

14. Godkendelse af referat.

Godkendes ved næste møde.

  


