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Bestyrelsesmøde hos Pia Larsen d. 10/3 2011 kl.19. 

Tilstede: Christina, Marianne, Gitte, Pia L. og Pia H. 

Fraværende: Lone J. 

DAGSORDEN:  

 

1. Valg af ordstyrer. 

Pia H. 

2. Indkommen post. 

Christina: Har lavet indberetning til KODA. Vil prøve at få et login som vil gøre 

det nemmere at lave indberetningen. 

Der er kommet en ny fremgangsmåde til booking af lokaler. Der holdes 

informationsmøde d. 7/4 kl. 19 på Strib skole. Christina, Gitte og Pia H. 

deltager. 

3. Nyt fra formanden. 

Intet til dette punkt. 

4. Oversigt over opgaver. 

Marianne har lavet en kalender over de forskellige opgaver der er etc. 

Fødselsdage, ansøgning om tilskud, kommende arrangementer osv. 

 

5. Lokaler. 

Der vil blive lavet lokalebooking på mødet i april ( fra uge32-2011 til uge 26 -

2012). 

 

6. Holdinddeling til næste sæson. 

Fortsætter på samme måde. 
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7. Sommerdans. 

Der bliver sommerdans fra maj(uge 19) til juni (uge 26). Vil prøve at få alle 

holdene til at danse samme dag.  

 

8. Arrangementer i 2011. 

Sommerfest d. 25/6 og julefest d. 4/12. Marianne vil finde et sted vi kan være. 

 

9. Ansøge om ny instruktør. 

Tages op på næste møde. 

 

10. Afbud ved sygdom. 

Bestyrelsen får aflysningslister. Christina sender sms og Marianne ringer 

rundt i tilfælde af aflysning. 

 

11. Klubtøj (Gitte). 

Der bliver tale om en ændring af logoet for klubben så punktet tages op på 

næste møde. 

 

12. Sækkevogn (til højtalertransport). 

Gitte undersøger om den kan bruges. Bestyrelsen bevilliger den. 

 

13. Kontorartikler mv. til Gitte. 

Gitte har en del udgifter til papir, blækpatroner osv. Aftaler at hun afleverer 

kvitteringer til kassereren. Pia L. vil undersøge om hun kan få rabatter til 

kontorartikler gennem sit arbejde. 

14.  Eventuelt. 

Pia L.: gennemgik regnskabet. 

Gitte: navneskiltene kunne godt være lidt mindre. 

Pia H.: vil få lavet ændringerne i vedtægterne og på indmeldelsesblanketten. 

Christina vil opdatere klubben hos DGI. 
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15. Godkendelse af referat. 

Godkendes på næste møde. 

16. Næste møde. 

Afholdes hos Christina d. 13/4 kl. 19. 

 

 

 

  

 

 


