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Bestyrelsesmøde afholdt: 4. september 2007 hos Anna Lise 
Næste møde afholdes: 11. oktober 2007 kl. 19.30 hos Lone Jensen 
 
Til stede: Susanne, Helle, Lone Jensen, Anna Lise, Lone Ingkirk, Gitte Jørgensen og 
Christina Holton 
 
REFERAT: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 Lone Jensen 
 

2. Godkendelse af referat 
 Referatet godkendt 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
 Der er indløbet enkelte regninger, som udleveres til kassereren 
 

4. Nyt fra formanden 
• Brenderup Højskole har spurgt, om vi vil danse for og med eleverne 12. 

september, dette vil være uden at få penge for det, men de stiller ofte salen 
til rådighed uden at tage penge for det. Det besluttes at sige ja 

• Albani Fonden skal ansøges om anlæg 
• Vi kan komme i Gelsted Bladet, tekstforslag til avisen læses op, der 

fremkommer enkelte ændringsforslag samt forslag om foto 
• Vi kan komme i Brenderup Avis, der er deadline 1. november 
 

5. Aktivitetsmappe  
Vi enes om, at der skal være 2 ens mapper, en til Lone Ingkirk og en til Gitte 
Jørgensen. Lone Ingkirk mailer til Helle, som printer ud 
 

6. Evaluering af gratis prøvetime 
• Lone Ingkirk ærgrer sig over, at vi ikke solgte os selv godt nok til øvede.  
• Begge dage gik godt, vi har fået positive tilbagemeldinger.  
• Der er sket en del fejl under annoncering m.v., dette er noget, vi alle ærgrer 

os over. 
 

7. Opvisningsdanse 
Helle spørger, om vi kan have for eksempel 10 faste danse, så man kan øve sig 
og dermed komme bedre forberedt til opvisningerne. Lone Ingkirk og Gitte vil 
gerne finde 10 danse, vi kan bruge fast til opvisning 
 

8. Aflønning af instruktører, herunder ved opvisning 
• Lone Ingkirk tager 300,-, bruger mellem 1½ - 2 timer, kørselsgodtgørelse vil 

udgøre 3,38 per kørt km, Lone I er tilfreds med 300,- i timen, behøver da ikke 
kørselsgodtgørelse 

• Ved PR-opvisninger vil Lone I ikke afkræve løn 
• Kontrakt: Der er ingen moms på dans. Der kigges på og regnes efter med 

hensyn til løn. Vi ender med at enes om 400,- per lektion 
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9. Eventuelt 

Med hensyn til det øvede hold er der meget få dansere. Vi vælger at køre holdet 
igennem til nytår på trods af for få medlemmer for at se, om vi kan få det op at 
køre på længere sigt. Evaluering efter nytår.  


