FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS

Bestyrelsesmøde afholdt: 20. juni 2007 kl. 19.30 hos Lone Jensen
Næste møde afholdes: 30. juli 2007 kl. 19.00 hos Helle
Til stede: Susanne Demant, Helle Skovrup, Lone Jensen, Anna Lise Jensen og Christina
Holton
REFERAT:
1. Valg af ordstyrer
Lone Jensen
2. Godkendelse af referat
Referatet godkendt
3. Fremlæggelse af indkommen post
Middelfart kommune har sendt brev om, at vi fremover skal holde os orienteret
via deres hjemmeside www.middelfart.dk
4. Folder og vedtægter Christina
Folder og vedtægter gennemses, der fremkommer ændringsforslag
5. Dansetilmeldingsblanketter og direct mail Helle
Dansetilmeldingsblanketter gennemses, godkendes. Direct mail gennemses, der
fremkommer ændringsforslag
Der er enighed om, at det endvidere kan bruges som opslag diverse steder
6. Girokort, DGI, fonde, annonce m.v. Lone Jensen og Anna Lise
Vedrørende fonde:
Mulige fonde: Albani, Carlsberg, Danske Spil
Der laves forslag til fast ansøgning ved de forskellige fonde, se bilag 1
Christina skriver den ind og mailer den til Lone Jensen
Vedrørende annonce:
Torsdagsavisen annonce i uge 33 2007
Melfarposten annonce i uge 34 2007
Vi enes om, at Torsdagsavisen udfærdiger annonce-materiale, som vi kan
sende til Melfarposten
Vedrørende danseliste:
Danseliste udleveres og gennemgås, der fremkommer ændringsforslag,
eksempelvis at danseafgiften betales per sæson, og vedrørende kontingentet
koster passivt medlemskab 50,- om året, aktivt medlemskab koster 100,- om
året
Anna Lise retter til og giver den til Christina, som skriver den ind og mailer den til
Lone Jensen
7. Udkast til telegram Susanne
Dette punkt vender vi tilbage til næste gang
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8. Budgetgodkendelse
Susanne gennemgår budget
Der er tvivl om, hvorvidt vi skal have forsikring, hvis vi ”ansætter” instruktører
Instruktørerne kan evt. aflønnes med honorar i stedet for, vi spørger Lone I og
Gitte, hvad de synes, de vil blive indkaldt til kort møde herom
Udspil til forhandling:
440,- per lektion ved uddannet instruktør
330,- per lektion ved ikke-uddannet instruktør
9. Lønsystem
Dette springes over i første omgang, afventer hvordan instruktørerne skal
aflønnes
10. Musik Lone Ingkirk
Lone Ingkirk har meldt afbud, og punktet overføres derfor til næste ordinære
bestyrelsesmøde
11. Gelstedbladet Lone Ingkirk
Lone Ingkirk har meldt afbud, og punktet overføres derfor til næste ordinære
bestyrelsesmøde
12. Telefonliste Lone Jensen
Lone Jensen efterspørger en telefonliste over alle dansere, til når der skal
ringes rundt og informere om evt. aflysning, sådan en kommer fra Helle
13. Sponsorer og gaver Lone Jensen
Vi har fået forskellige gaver, se bilag 2
Nordfyns Bank vil sponsorere 1000 kr., det vil Fionia også, hvis vi altså
opretter en konto der
Nordfyns Bank har sponsoreret 150 girokort plus en liste, så vi kan føre ajour,
hvem der betaler
14. Tilskud
Det er for sent at søge tilskud hos DGI i år
15. Annoncering i Melfarposten
Se punkt 6
16. 27. august gratis prøvetime
Der er arrangeret gratis prøvetime den 27. august, da det var der, avisen
kunne komme ud. Vi enes om at lave gratis prøvetime både i Gelsted og i
Brenderup, dvs. også den 30. august. Bestyrelsen bør deltage. Vi skal hygge
om folk og søge at skabe god stemning
Vi skal huske KODA-afgiften
17. Ansøgning af lokaler
Der er søgt lokaler;
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Brenderup skole mandag kl. 18.30 til 21.30
Gelsted skole torsdag kl. 18.30 til 21.30
Hvis det er muligt, skal dette byttes rundt
18. Eventuelt
Der er intet til eventuelt
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