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Bestyrelsesmøde hos Lone Jensen d. 13. april 2011 

Deltagere:  Gitte Jørgensen, Lone Jensen, Marianne, Pia Larsen, Pia Hansen og 
Christina Holton 

REFERAT: 

1. Valg af ordstyrer 
Christina Holton 
 

2. Godkendelse af referat fra 10.03.11 
Godkendt 
 

3. Indkommen post 
Brev fra kommunen, sendt til alle brugere, at vi skal huske at slukke og lukke, når vi 
går 
Regning fra KODA, som ikke passer, der mangler nogle hold registreret, Marianne 
har haft kontakt med dem, de sender en ny regning. 
 

4. Nyt fra formanden 
Intet til dette punkt. 
 

5. Sommerdans 
Gitte har lavet en oversigt over, hvad danserne har sagt ja til: 
29 har sagt JA til fælles sommerdans 
23 har sagt i Gelsted 
27 har sagt i Middelfart 
24 har sagt i Nr. Åby 
25 har sagt mandag 
21 har sagt tirsdag 
Vi enes om at danse fælles sommerdans om mandagen kl. 18.30 til 19.55. Dato fra 
9. maj til 20. juni, i alt 6 gange.  
Vi prøver, om vi kan få Bakkehuset, Båring Multisal eller aulaen på Gelsted Skole.  
Lone ringer og spørger kommunen, om det kan lade sig gøre.  
Vi tager med til kaffe hver gang til sommerdans. 
 

6. Sommerafslutning 
Afholdes kl. 14.00 til 22.00 
Bestyrelsen vil gerne foreslå, at der kan købes mad. Klubben giver kaffe og kage. 
Gitte laver en flyer. 
 

7. Lokaler 
Der er søgt lokaler, vi har søgt Bakkehuset i Middelfart til mandagsholdene og 
Festsalen på Gelsted Skole til tirsdagsholdene.  
 

8. Ansøge om ny instruktør 
Vi søger en instruktør til fortsættere og let øvede fra august. Vi laver en flyer, som 
kan være på vores hjemmeside og på forskellige facebook-sider.  
Christina laver en flyer og sender den til Gitte.  
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9. Klubtøj, nyt logo etc. 

Vi har vedtaget vores nye logo, Christina sender det til Gitte, som får lavet en 
evighedskopi. 
Gitte prøver at finde en sweatshirt med lynlås og en tunika.  
 

10. Regnskab 
Pia vil gerne kunne printe fakturaer på papir, men vi har ikke noget kreditornummer. 
Det koster 200,- at få et kreditornummer, og man kan ikke betale fakturaen på 
posthuset alligevel. Der kan overføres penge til vores kontonummer. Vi prøver i 
første omgang med regningerne til sommerdans.  
Der er p.t. overskud på kontoen. 
 

11. Eventuelt 
Marianne har fået et tilbud om at købe reklame-kuglepenne. Vi tænker over det og 
tager det op på næste møde.  
 

12. Godkendelse af referat 
Godkendelse af referat 
 

13.  Næste møde 
Torsdag den 12. maj 2011 kl. 19.00 hos Gitte 


