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Bestyrelsesmøde afholdt: 11. oktober 2007 hos Lone Jensen 
Næste møde afholdes: Mandag 19. november 2007 kl. 19.00 hos Christina 
 
Til stede: Gitte, Anna Lise, Lone I, Helle, Lone J, Susanne, Christina 
 
REFERAT: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 Lone Jensen 
 

2. Godkendelse af referat 
Susanne har bemærkning til punkt 8, hvor der skal tilføjes, at vi ikke kan betale 
kørselsgodtgørelse til instruktørerne 
 

3. Fremlæggelse af indkommen post 
Lone J har modtaget en mail vedrørende kontingentet, vedkommende spørger 
ind til, om vi kan dispensere på en eller anden måde, idet det er for dyrt for en 
pensionist. Lone J ringer til Hanne Dons, Middelfart Kommune, og spørger om 
evt. tilskud til pensionister 
 

4. Nyt fra formanden 
 Intet nyt 
 

5. Medlemsstatus 
 88 aktive medlemmer, 13 passive fordelt som følger; 
  Hold 1 = 61 dansere 
  Hold 2 = 16 dansere 
  Hold 3 = 15 dansere 
  Hold 4 = 4 dansere 
 heraf danser 8 på 2 hold 
 

 Procedurer for information ved aflysninger 
Vi enes om at bede danserne tjekke hjemmesiden inden dans. Hvis der er 
nogen, der ikke har Internet, skal vi have dem noteret, så vi kan ringe til dem 
ved aflysninger 
 

Julehygge (sponsorgaver) 
Vi enes om, det kunne være hyggeligt med lidt julehygge sidste gang inden jul. 
Vi spørger Gelsted-danserne, om de vil tage til Brenderup og julehygge med 
hold 2, vi kan danse 2 lette skiftevis 1 svær. Det bliver onsdag 12. december kl. 
19.45 

 
Aftaler omkring betaling 

Nogle dansere har fået aftaler omkring afdrag m.v. Det er få, der er tale om, og 
alle dansere med særaftaler har nu betalt 
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Salt og Peber 
Skal vi fortsætte i foreningens regi med kun 4 dansere? Vi enes om nej. Lone I 
og Dieter kan køre videre privat med eksisterende dansere. Just for Fun starter 
holdet op igen efter nytår med håb om at få det op at køre på længere sigt 
 

Ansøgning angående hal i januar 2008 (søges fra 01.11.) 
Dette er ikke længere aktuelt, vi har løst problemet med pladsen, vi kan godt 
være der alligevel med hold 1, der er altid nogen væk, og man har vænnet sig til 
det. Vi taler om, at der evt. kan startes 2 begynderhold næste år 
 

Telefonliste, hvordan gør vi ved aflysninger 
 Dækket af ovenstående punkt: Procedurer for information ved aflysninger 
 

6. Medlemskontingent næste regnskabsår 
 Helle foreslår; 

 1: Afskaf aktivt medlemskontingent og læg det ind under danseafgift, 
da mange er forvirrede over 2 forskellige sedler 

 2:  Girokort til alle, da der har været et stort arbejde at indkræve penge i 
år 

 Susanne foreslår; 
 3:  At bide betalingen over i 2 dele 
 

7. Vedtægtsændringer 
DGI har foreslået ændringer til vores vedtægter. Der ytres ønske om at 
forslagene til ændringer nedskrives som bilag og overflyttes til et punkt på næste 
dagsorden 

 
8. DGI 

DGI vil gerne komme og snakke med os og fortælle, hvad vi kan bruge dem til 
og høre, hvem vi er. Det vil vi gerne have, jo før, jo bedre. Vi prøver at få en 
aftale i stand til næste bestyrelsesmøde. DGI ønsker endvidere, det skal stå på 
vores hjemmeside, at vi er medlem af DGI 

 
9. Løn til instruktører fra gratis prøvetime 
 Vi enes om, at både Gitte og Lone I skal have løn for begge dage 

 
10. Opvisning 

Ens tøj ved opvisning 
Vi danser i logo-trøje og sort underdel. Susanne foreslår at have tøj 
liggende, man kan låne, evt. ved hjælp af sponsorater 
 

”Showhold” 
Kan man sige nej tak til nogle, hvis de ikke har niveau til at komme med ud 
at opvise? Vi enes om, at når vi tager penge for at opvise, kan man godt 
sige fra overfor de dansere, der ikke har niveau til den planlagte opvisning 
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Opvisningsdans 
Vi enes om at have 5 danse, evt. 3 gamle og 2 nye. De kan skiftes ud ved 
behov. Opvisningsdansene vil fremgå af hjemmesiden 

 
11. Hjemmeside 

Billede af bestyrelsen på hjemmesiden 
Vi skal have enkelt-billeder af bestyrelsen og instruktørerne på 
hjemmesiden 
 

Mailadresser samt passwords til bestyrelsen 
Alle kan få en mailadresse som ender på @just-fun. Vi kan få bruger-id og 
login til ændringer på hjemmesiden ved Lone I. Vi enes om, at det er 
tilstrækkeligt, at Lone I og Susanne har adgang 
 

12. Eventuelt 
Sponsorgaver – hvordan skal de bruges? Vi taler om forskellige forslag, 
stopdans m.v. De sodavand vi har, sælger vi til juleafslutning, vi stiller slik og 
chips frem til fri afbenyttelse 
 
Vi kan komme i Brenderup Avisen i december, de kommer og fotograferer til 
dans 22. oktober 2007, vi skal huske nissehuen 
 
Angående salg af trøjer skal en fra bestyrelsen stå for at indkræve penge, så vil 
Lone I gerne arrangere at få trøjerne trykt. Vi kan evt. have et lager, så kan vi 
have foto af trøjen og pris på hjemmesiden 
 


