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Bestyrelsesmøde den 23.11. 2011 

Deltagere: Marianne, Pia L., Pia H., Lone og Christina 

Referat: 

1. Valg af ordstyrer. 
Christina Holton 
 

2. Bemærkning til referat fra 26.10.2011 

Der er følgende bemærkning: Under eventuelt: 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. 
I referatet fra 4/12 08: 
5. Regler for refusion ved dansestop/udmeldelse af klubben 
a. Vi enes om, at hvis danserne vælger at stoppe midt i sæsonen pga. sygdom eller 
andet, vil de have mulighed for refusion, hvis de siger det til bestyrelsen. Dog er 
bagatelgrænsen på et restbeløb på kr. 100,- 

3. Indkommen post. 
Intet til dette punkt. 

 
4. Nyt fra formanden. 

Intet til dette punkt.   
 

5. Teknikkursus. 
Vi har fået tilbagemelding fra underviseren, som godt vil komme og undervise 
klubbens medlemmer i teknik. Vi enes om 5 gange á 1,5 time om torsdagen med 14 
dages mellemrum i Gelsted. Det kommer til at koste 200,- at deltage. Klubbens 
instruktører deltager gratis. Vi starter dette engang i det nye år. Christina tager 
kontakt til instruktøren og skolens pedel.  
 

6. Annoncering. 
Vi skal have annonceret i Melfar Posten – tak til sponsorer, god jul og næste års 
program samt generalforsamling 2012. Pia H. ordner annoncen og sender den 
rundt. Marianne tager kontakt til avisen.  

 
7. Dans sæson 2012.  

Start 9. januar 2012. OBS. Ingen dans til Gittes hold i uge 7. 14 gange dans.  
Hold 1: 1. dansedag 9. januar – sidste dansedag 14. maj 
Hold 2: 1. dansedag 9. januar – sidste dansedag 21. maj 
Hold 3: 1. dansedag 9. januar – sidste dansedag 21. maj 
Hold 4: 1 dansedag 10. januar – sidste dansedag 15. maj 
Hold 5: 1. dansedag 10. januar – sidste dansedag 15. maj 
Sommerdans fra 22. maj frem til 12. juni = 4 gange.  
Sommerafslutning lørdag den 16. juni (Lone booker lokale). 
 



FORENINGEN JUST FOR FUN LINEDANCER 
Referent Christina Holton 

Side 1 af 1 
 

8. Gaver til samarbejdspartnere. 
Vi skal have købt vin til pedellerne – Lone køber det. Anna Lise afleverer dem.  
Gavekort til diverse hjælpere – Lone ordner dette.  
 

9. Regnskab. 
Der er p.t. overskud på kontoen.  
 

10. Kalender. 

 30. november skal der senest afleveres ansøgning om undervisningstilskud 
til kommunen. Pia L. sørger for dette.  

 Vi har en 60 års fødselsdag i december. Pia H. sørger for blomst/gavekort.  

 Senest 30. december indberetning af medlemstal til DGI. Pia L. sørger for 
dette.  

 
11. Energi Fyn 

Energi Fyn – FynskSupportEl; man kan tilmelde foreningen og få støttekroner ad 
den vej til klubben. Pia L. melder klubben til.  

 
12. Eventuelt. 

 Karin stopper i aktivitetsudvalget. Lone sørger for en buket som tak for 
indsatsen.  

 Bluser er forhåbentlig færdige i næste uge.  

 Ansøgning om tilskud til Folkeoplysningen er klar til afsendelse. 

 Tuborgfondet er ansøgt om hjælp til køb af anlæg, der er søgt om 8000,- 

 Nyhedsbrev til danserne, som skal være klar til juleafslutning. Christina laver 
et, Pia H. printer dem.  

 
13. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 
 

14. Næste møde. 
Generalforsamling 23. januar 2012 

 


