
Referat af bestyrelsemøde d. 11. november 
 

1. Godkendelse af dagsorden og evt. nye punkter. 
Dagsorden blev godkendt. 
Forslag til fastlæggelse af julefrokost samt bestilling af lokaler 

 

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 
I referatet er skrevet forkert navn ud for Niels-Jørgen Stisen. Navn rettet og referat sendt 
ud. 
Referat godkendt. 
 

3.       Konstituering 
a.       Valg af formand: Agnete Nødskou, valgt for 2 år 
b.      Valg af næstformand: Lene Nødskou, valgt for 1 år 
c.       Valg af kasserer:  Mona Nødskou Pedersen, valgt for 1 år 
d.      Evt. valg af fast referent m.v.:  Pernille Bendtsen, valgt for 2 år 
 

4.       Økonomi. 
a.       Orientering. Regnskab gennemgået 
b.      Medlemstal. Alle medlemmer har betalt. Dog skal Alice’s hold lige tjekkes for nye. 
Positivt antal medlemmer 
Der udfyldes børneattester på instruktører. 
 

5.       Planlægning af overdragelse 
a.       Fra formanden.  
Lejre kommune skal informeres om nu bestyrelse, infr@lejre.dk, 
DGI skal ligeledes informeres, CVR-register skal også have besked om ny formand. Mailadresser 

på diverse hjemmesider skal på formand, næstformand og kasserer. 
Der blev oplyst omkring CODA afgift ved fødselsdagsfest. 
Bramsnæsvig Hallen skal bookes hos Steen-Finn Pedersen, Lejre kommune, til fødselsdagsfest. 
Multihallen i Sæby bookes hos lejre.kultur.egon.dk (nyt login skal indhentes) 
Der skal indhentes spiritusbevilling (lejlighedsbevilling) 
Der skal findes en administrator til hjemmesiden samt Facebook side. 
b.      Fra kassereren 

6.       De ”gamle” trækker sig tilbage og de ”nye” kommer i arbejdstøjet.  
7.       Næste møde.  

Næste møde afholdes d. 20. januar 2016 kl. 19.00 hos Pernille, Æblelunden 19, Kr. Hyllinge.       
Suppleanter indbydes. 

8.       Evt.  
   Agnete skaffer login så multihallen kan bookes til nytårskur d. 9. januar 2016 
  Suppleanter samt festudvalg indbydes til møde d. 25/11, 2/11 eller 3/11. Agnete sender mail ud 
med doodle. Alle møder afholdes hos Lena, Rønnevej 8, Ejby 
 
Agnete skal på instruktørkursus i Herning 18.-20. december 2015. Udgifter til kursus og transport 
afholdes af Twostep Linedancers. Evt. tilskud søges hos Lejre kommune. 
 
Pernille undersøger om det er muligt at lave dansekaravane, på samme måde som man gør med 
håndbold. 
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