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Bestyrelsesmøde afholdt: 30. juli 2007 hos Helle 
Næste møde afholdes: 4. september 2007 kl. 19.30 hos Anna Lise 
 
Til stede: Helle, Susanne, Lone Jensen, Anna Lise og Christina 
Referent: Christina Holton 
 
REFERAT: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 Lone Jensen 
 

2. Godkendelse af referat 
 Referater godkendt 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
 Vi har modtaget et velkomstbrev fra DGI 
 Vi har modtaget pjece med kursustilbud fra DGI, denne skal vises til 

vores instruktører 
 Vi har modtaget brev vedrørende KODA-afgift 

 
4. Nyt fra formanden 

 Vi har fået lokaler; 
• Gelsted Skole aulaen fra den 27. august til den 17. december 2007 og 

fra den 7. januar til den 23. juni 2008 – Tidspunktet er fra kl. 18.30 – 
21.30 

• Brenderup Skole aulaen fra den 29. august til den 19. december 2007 
og fra den 2. januar til den 25. juni 2008 – Tidspunktet er fra kl. 19.30 – 
21.30 

NB: Vi vil gerne have Brenderup Skole fra kl. 18.30, da vi ellers ikke kan nå at 
køre 2 hold igennem, Lone Jensen kontakter rette vedkommende vedrørende 
dette 
 

5. Planlægning af gratis prøvetime 
Mandag den 27. august i Gelsted, onsdag den 29. august i Brenderup, begge 
dage kl. 19.00 – 21.00 
Dem fra bestyrelsen der kan, vil komme på begge datoer 
Timerne planlagt at forløbe som følger: 

• Velkomst ved formanden, som bl.a. præsenterer vores instruktører 
• Instruktørerne tager over og fortæller om linedance 
• En lille danseopvisning gives af dem, der kan (os) 
• Fælles dans i cirka ½ time 
• Pause 
• Fælles dans igen – opfølgning fra før 
• En lille danseopvisning gives igen som afslutning 

Vi vil søge at indløse nogle af vores sponsorgaver i form af kage og sodavand 
til begge dage 
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6. Musik lone I 
Lone Ingkirk er ikke til stede, og punktet overføres derfor til næste ordinære 
bestyrelsesmøde 

7. Gelstedbladet lone I 
Lone Ingkirk er ikke til stede, og punktet overføres derfor til næste ordinære 
bestyrelsesmøde 

 
8. Telegram susanne 

Susanne fremlægger forslag til et telegram, dette vil koste 15 kr. pr. stk. for 
kort med kuvert. Forslaget godkendes 
 

9. Opslag helle 
 Helle fremlægger forslag til opslag, godkendes med enkelt ændring 
 

10. Orientering af medlemmer og bestyrelsesmedlemmer susanne 
Vi enes om at lægge alle referater på hjemmesiden, så medlemmerne kan 
følge med i, hvad vi ”går og laver” 
 

11. Hjemmeside 
Lone Ingkirk står lige nu for vores hjemmeside, hun har tidligere ytret ønske 
om at overgive dette til bestyrelsen. Susanne har plads på sin server og vil 
gerne tilbyde at stå for opdateringen af denne. Susanne snakker med Lone 
Ingkirk desangående 
 

12. Eventuelt 
• Christina skriver annonceteksten til Torsdags Avisen (kladde lavet i 

fællesskab) og mailer den til Lone Jensen 
• Der er få ændringer til vores folder, disse vil blive lavet og derefter 

mailet til Helle 
• Kontrakter til ansættelse af vores instruktører, hvor får man dem? 

Susanne vil undersøge sagen 
• Dansekalender gennemgås, der er enkelte ændringer 


