Foreningen Just for Fun Linedancers
Referent: Christina Holton
Bestyrelsesmøde hos Lone Jensen d. 8/12 2010 kl.17.
Dato:

8. december 2010

Deltagere: Gitte Jørgensen, Lone Jensen, Christina Holton,
Afbud:

Gitte Engel

REFERAT:
1. Valg af ordstyrer
Christina Holton

2. Indkommen post
Helle har fået regning på Foreningspakken på 2.800,- for 2011
De har givet os et tilbud på et online-modul, så medlemmer selv kan registrere sig
og tilmelde sig hold. Denne løsning bliver dog for dyr.

3. Nyt fra formanden
Intet til dette punkt.

4. Generalforsamling
Pia efterlyser regler for dagsorden til generalforsamlingen

5. Opfølgning af spørgeskemaundersøgelse

Christina har ikke nået at fylde besvarelserne ind i et regneark.
Det gennemgående er dog, at danserne i Gelsted efterlyser, at dansene bliver
gennemgået en væg.
Der er enkelte dansere, der synes, der er for stor niveauforskel på hold 3. Vi skal
have Gitte Engel til at lave holdbeskrivelser, som beskriver, hvad man skal kunne
for at danse på hold 3 og hold 4.
Vi tager det op igen på næste møde

6. Overlapning på tirsdagsholdene

Vi venter med dette punkt til næste gang, hvor Gitte Engel også deltager.
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7. Ansøgning af undervisningstilskud (fra sidste møde)

Helle har ansøgt om 78.674,- i tilskud i 2011

8. Lone Ingkirk

Det går den rigtige vej med Lone Ingkirk, vi kan eventuelt invitere hende til at
komme som ulønnet gæsteinstruktør i klubben

9. Juleafslutning
Vi kan eventuelt holde et efterårsarrangement (en ryste-sammen-fest) i stedet for
juleafslutning, idet juleafslutningen ligger så sent, at der er mange, der ikke kan
deltage

10. Evt.

Helle påpeger, at i punkt 3 af referatet fra mødet den 03.11.10 skal ”gaver” ændres
til ”vederlag”
Gitte har planer om forbedringer til hjemmesiden. Christina efterlyser, at vi takker
vores sponsorer på hjemmesiden.

11. Godkendelse af referat

Godkendt

12. Næste møde

Onsdag den 12. januar 2011 kl. 19.00 hos Lone Jensen
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