Referat af bestyrelsesmøde den 20. august 2019 kl. 18.00
Til stede: Merete, Rita, Lisbeth, Lis og Mette
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Bordet rundt - nyt fra...
Formand: Der var ikke nogen nævneværdige punkter fra sidste møde, som der ikke var taget hånd
om af dem der havde ansvaret.
Det har været sommerferie, så intet nyt fra formandens side.
Kasserer:
Nordea fonden skal have kvitteringer.
Regnskabet er lavet og sendt til revisoren.
Næstformand/instruktørkontakt:
Intet nyt fra Merete-fronten
Menige medlemmer:
Intet nyt
3. Kommende arrangementer:
Åbent hus 29. august
Det praktiske omkring åbent hus er planlagt. Da det er åbent hus uden tilmelding, er
instruktørgruppen og bestyrelsen klar over at niveauet for danserne spænder vidt.
Instruktørerne vil improvisere danse efter besøgende.
Der vil være amerikansk lotteri. Lisbeth står for lodder. Mette sælger lodder.
Merete trækker vinderlod.
Valentin 2020
Vi søger frivillige til at arrangere Valentin. Frivilligmøde holdes d. 2. okt 18:30 – 21:30.
Primus motor: Merete
Kaffe og kage til arrangementet – Lisbeth
Søndagsdans
Lige pt. Har det ikke været muligt at låne lokale til søndags dans af Roskilde Kommune,
bestyrelsen er i gang med at undersøge et muligt lokale.
Fredagsdans
På grund af det manglende lokale til søndagsdans, har vi besluttet at afholde fredagsdans.
Fredagsdans afvikles således:
18:00-18:30 medbragt mad spises.
18:30-21:30 dans efter danseliste.

Pris incl. Kage kr. 50,-.
Lokalitet: Klostermarksskolen
Datoer: se flyer
Lis sørger for anlæg
Første gang er 22. nov. 2019
Merete har booket lokaler til alle dagene.

4. Generalforsamling 2019
- Mette og Lisbeth er på valg og ønsker genvalg
- Regnskab og budget blev fremlagt og bestyrelsen godkendte til fremlæggelse på
generalforsamlingen til godkendelse.
- Almindelig planlægning af aftenen.
5. Eventuelt
- Musikanlæg: Opbevaring er fundet. For nu.
- Kurser til personalet: To instruktører har ansøgt om et kursus. Det er vedtaget at de får et
kursus i denne sæson.
- Tøjtryk: Merete står for indsamling af bluser, uge 40 og 41. Pris kr. 85,-.
- Evaluering af Sommerdans 2019. Sommerdans blev afviklet til alles tilfredsstillelse og vi har kun
fået positive tilbagemeldinger fra årets deltagere.
- Begynderfest: Et par af instruktørerne har luftet tanken om en fest for begyndere, bestyrelsen
bakker op om ideen og Merete tager en drøftelse med instruktørerne og får startet en
planlægning op.

Note til årshjul:
August:
November:
Januar:
Maj:

Godkendelse af regnskab og budget. Diverse omkring sæsonstart, GFplanlægning.
Inkl. Instruktører. Evaluering af sæsonstart og planlægning af juleafslutning.
Bestyrelsen evaluerer 1. del.
Halvvejs evaluering af økonomi, Valentin og sommerdans.
Inkl. Instruktører. Kalenderplanlægning for ALLE arrangementer i næste
sæson. Og derefter best.møde med evaluering af året.

