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Bestyrelsesmøde hos Lone d. 26/10 2011 kl. 19.    

Deltagere: Pia Larsen, Marianne, Lone, Christina 

Afbud: Pia Hansen 

DAGSORDEN:  

1. Valg af ordstyrer 

Christina. 

 

2. Indkommen post 

Mail fra Foreningspakken om opdatering af mailadresser, Pia L. sørger for det. 

Mail fra DGI omkring kurser i førstehjælp den 17. november 2011 og 
kassererkursus den 18. april 2012. Gitte, Lone og Marianne vil gerne deltage i 
førstehjælpskurset. Pia L. deltager i kassererkurset.  

Regning fra kommunen mhp. tilbagebetaling af tilskud. 

Regning fra KODA. 

 

3. Nyt fra formanden 

Intet til dette punkt. 

 

4. Tilskud fra kommunen 

Vi skal søge medlemstilskud fra kommunen senest 1. november 2011 og løntilskud 
senest 1. december 2011. 

 

5. Generalforsamling 

Dato for generalforsamling i 2012 bliver mandag den 23. januar på Gelsted Skole 
kl. 18.30. Generalforsamlingen efterfølges af 1 times fællesdans for alle de 
fremmødte. Gitte skriver datoen på hjemmesiden. Datoen bliver endvidere 

reklameret i Melfarposten i forbindelse med annoncering til december.  

 

6. Begynderhold til januar 
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Christina starter begynderhold til januar om mandagen på Gelsted Skole. Holdet 
danser 1. halvår fra kl. 19.00 til 20.00. Christina booker lokalet fra 18.00 til 22.00. 

Der skal være mindst 15 dansere, for at holdet bliver en realitet.  

 

7. Teknikkursus 

Vi har fået tilbagemelding fra underviseren, at hun gerne vil undervise os i teknik. 

Hun melder tilbage mht. pris og anlæg. Vi tager det op igen til næste møde.  

 

8. USB-stik til klubbens musik (backup) 

Vi investerer i et USB-stik til backup af al klubbens musik. Christina køber et.  

 

9. Julehygge 

4. december i Brenderup Forsamlingshus kl. 13.30 til 16.30. Klubben giver kaffe 
med mere. Lone indkalder aktivitetsudvalget, som står for hele arrangementet. 

Lone laver invitation.  

 

10. Regnskab 

Nyt punkt med salg af tøj.  

Der er p.t. overskud på kontoen.  

Alle dansere har betalt.  

 

11. Kalender 

Kaffeaften bliver 1. november i Gelsted og 7. november i Middelfart. 

 

12. Eventuelt 

Der er dansere, der har ytret ønske om at gå på hold 3, men der er p.t. ikke plads. 
Pia L. tager kontakt til pedellen på Østre Skole mhp. mulighed for at danse i den 
store aula i stedet.   

Der er dansere, der har spurgt, om de kan købe skjorter og revisortasker. Marianne 

ser på dette og føjer det til kataloget.  

Dansens dag, vi skal have tilmeldt os. Lone melder os (bestyrelsen) til.  
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Der er forespurgt, om man som danser kan få penge tilbage, hvis man vælger at 
stoppe før tid. Vi har i bestyrelsen for længe siden besluttet, at en danser kun kan 
få penge tilbage, hvis man er syg og ikke har mulighed for at danse. Denne 

beslutning bibeholdes. 

Erstatningsdans til hold 2 og 3 bliver mandag den 19.12.11.  

Vi skal have sat det nye logo på vores hjemmeside.  

Vi undersøger, om der kan være 2 administratorer på hjemmesiden. 

 

13. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

14. Næste møde 

23. november 2011 kl. 19.00 hos Lone. 


