Bestyrelsesmøde den 9. Maj 2019 kl. 18.00 hos Mette (Østergade 9, 4140 Borup).
Til stede: Merete, Rita, Lisbeth, Lis og Mette

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet er godkendt pr. mail og offentlig gjort på hjemmesiden.
2. Bordet rundt - nyt fra...
Formand:
Nøglekort rekvireres til brug for den digitale postkasse.
Bestyrelsen genopfriskede formalia omkring godkendelse af nye initiativer, samt at højne
informationsniveauet omkring nye tiltag til hele bestyrelsen og hele instruktørteamet.
Da klubben hører til i lejede lokaler, skal der en ekstra indsats til, for at styrke følelsen af at hører
til, at dette er ”vores” sted, og vi ønsker derfor at der er øget fokus på at styrke den gode klubånd,
fællesskabet holdene imellem, samt fællesskabet på det enkelte hold.
Kasserer:
Økonomien ser fin ud og budgettet for sæsonen bliver overholdt.
Valentinfesten gav et overskud på kr. 5.000.
Næstformand/instruktørkontakt: Vi drøftede brugen af egen musik, og det er Bestyrelsen holdning at al musik der bruges til
undervisning og arrangementer i klubben, skal være købt af klubben.
Der er kommet ny holdplan fra instruktørerne, Merete gennemgik den lige kort og der er stor
tilfredshed med den nye holdsammensætning.
Menige medlemmer:
Der er ingen yderligere kommentarer.
3. Kommende arrangementer:
Sommerdans 2019
- Musikanlægget – Der er arrangeret transport og opsætning for alle tirsdage.
- Regnvejr-lokale – der er booket regnvejrslokale når Maggie Gallagher og Niels Poulsen
kommer.
- Ansvaret på dagen, er det fordelt. – Alle ansvar er fordelt.
- Ved regnvejr - DJ tager beslutning om aflysning og ringer til Gunna ca. kl. 15. Gunna sætter
besked på Facebook og Web og ringer til Cafe Knarr.

-

-

Print af flyers – Sally har tilbudt at printe danselister til sommerdans, vi takker ja, Merete
printer A3 format ud til ophængning.
Valentin 2020
Madleverandør – Vi beder Gunna reservere dem der leverede til Valentin 2019.
Søndagsdans
Pris Bevares

-

Frokost og kage bliver bevaret. Kagebagere får gratis indgang og frokost. Stole/bord bærer får
en gratis genstand i baren.
Intro-dans/åbent hus.
Torsdag d. 29/8 kl. 18.30 til 20.30 afholdes der introaften, der er gratis indgang, vi tilbyder
lotteri, og det vil være muligt at købe drikkevare i baren. Rita har ansvaret for lotteriet, Erik for
baren og Gunna laver flyer. Merete har booket lokalet.

4. Sæson 2019/2020
- Kontingent – Grundet en huslejestigning på 33 % fastsatte vi en kontingentstigning på 50 kr. pr.
hold.
- Flyer med næste sæsons holdopdeling vil ligge til uddeling hele sommeren på havnen.
- Holdfordeling af instruktører er foretaget af instruktørteamet.
5. Generalforsamling 2019
- Hvem er på valg? – Formand (Mette ønsker genvalg) og 1 bestyrelsesmedlem (Lisbeth, ønsker
genvalg)
6. Eventuelt
- Køb af musikanlæg – Foreningen har fået tilbudt at købe Sallys anlæg, det takker vi ja til og kan
have det til opbevaring hos Rita efter sommerferien.
- Hvis aflysning af hold, skal holdet tilbydes en erstatningsdato eller et erstatningssted hvis det er
Moesgården der aflyser.
- Køreplaner, virker de? Køreplanerne virker rigtig fint, det er dog flere medlemmer i bestyrelsen
der har problemer med dropbox og installationen af det, vi må have et grundkursus af Gunna,
igen.
- Nordea fonden, kvitteringer sendt? Rita tjekker op på sagen.
- Næste bestyrelsesmøde er d. 20. august kl. 18.00 hos Rita.

