
FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCERS 
Referent: Christina Holton 

Side 1 af 2 

Bestyrelsesmøde hos Gitte 12.05.2011 kl. 19.00 
 
Deltagere: Pia H., Gitte, Lone, Marianne, Pia L. og Christina 
 
Referat:  

1. Valg af ordstyrer 

Christina 

2. Indkommen post 

Supplerende KODA-regning, er betalt 

3. Nyt fra formanden 

Intet til dette punkt 

4. Manglende betaling af danseafgift 

Vi enes om en helt fast fremgangsmåde ved betaling/manglende betaling af 
danseafgift: 

 Danserne skriver sig på første danseaften 

 Næste danseaften får de en regning 

 Betalingsfristen på 1. regning er 8 dage   

 Ved overskridelse af betalingsfrist, sendes 1. rykker efter 3 dage med 
rykkergebyr på 75 kroner 

 1. rykker med betalingsfrist på yderligere 8 dage 

 Ved overskridelse af betaling af 1. rykker fremsendes 2. rykker med 
udelukkelsesbrev uden yderligere rykkergebyr 

 2. rykker med betalingsfrist på yderligere 8 dage 

 Er regningen ikke betalt efter de 8 dage, ekskluderes medlemmet og kan 

ikke længere danse i klubben, før restancen er betalt 

Ovenstående tekst bliver udleveret sammen med 1. regning 

5. Hold 4 næste sæson 

Pia L. har regnet på det. 1 hold skal have 15 deltagere, for at det kan løbe rundt. 
Holdet i Gelsted har godt 30 dansere, så det vil kunne bære et evt. underskud på et 

andet hold. Vi enes derfor om at køre hold 4 næste sæson 
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6. Indstilling af dansere 

Vi skal have indstillet nogle dansere til nogle priser, som skal offentliggøres til 
sommerfest. Marianne laver diplomerne og laminerer dem 

7. Kuglepenne etc. 

Vi sætter det på standby, vi ser på noget tilbehør, når vi har fået gang i det nye 
logo. Gitte sender en fil til os alle med det nye logo.  

8. Indkøb af diverse 

Der mangler for eksempel en ledning til det ene anlæg. Vi enes om at købe de ting, 

der mangler generelt. Christina køber den ledning, der mangler 

Mht. indkøb af musik har Gitte kigget på Itunes, hvor vi kan oprette en konto, så 
pengene bliver trukket per gang. Pia L. undersøger, om man kan sætte en sum 
penge ind, så vi slipper for at skulle bruge kort, eller om man kan bruge 

MasterCard, som er det, vi har 

9. Regnskab 

D.d. er der overskud på kontoen.  

10. Eventuelt 

 Sommerfesten er blevet afkortet med nogle timer, så den nu stopper cirka 

20.30 

 En af vores dansere bliver 70 år, Marianne afleverer et gavekort til en buket 
blomster 

 Der er tilmeldingsfrist til Salbrovad 1. august, Gitte laver en tilmeldingsliste, 
Pia L. printer flyeren til mappen 

11. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

12. Næste møde 

Torsdag 16. juni 2011 kl. 19.00 hos Marianne 

 


