Twostep Linedancers – Dagsorden til bestyrelsesmøde
Distribueres til: Bestyrelsen
Møde nr. 2 i Bestyrelsen
Onsdag den 3/2/16 kl 19.00 hos Pernille, Æblelunden 19
Inviterede: Agnete, Jannie, Karin, Lena, Lene, Mona og Pernille
Deltagere: Agnete, Jannie, Lena, Lene, Mona og Pernille
Afbud fra: Karin

Mødeleder: Agnete
Dagsorden

Referent: Agnete
Meddelelser/Forhandling

1. Godkendelse af
Dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referart
3. Nyt fra formanden

Godkendt
Tavshedspligt: er diskuteret, og alle er
indforstået.

4. Nyt fra kasseren
- Regnskab

De drikkevare som instruktørerne får hver
torsdag betaler klubben også.
86.000 er indestående på højrente kontoen,
pr. d.d.

Budget Nytårskur: 3565 kr. er tjent. 67
deltagende, 27 twostep.
Folkeoplysningsudvalget: der er ikke
indkommet noget herfra.

5. Næste sæson
Hvordan får vi flere
medlemmer?

Et øvet hold. Men så skal vi ud og have fat i
en ny instruktør.
Børnehold – noget karavane, Klubben skal
selv tage kontakt til skolen om man kan lave

Aktion:
Navn

Termin

Information til
medlemmerne

sådanne arrangement. Minimum 9 år,
svarende til 2. klasse.
Vi venter med at iværksætte, til vi ved hvor
vi skal være i næste sæson. Evt. en dag i
August, lige inden sæsonen starter op igen.
Vi skal passe på at niveauet ikke bliver for
højt. Men måske skal vi lave en inddeling af
flere hold, så dem der gerne vil mere end
novice kan flytte lidt op inden de går
direkte til de høje niveauer.
Hyggehold – for dem der ikke har nogen
ambitioner.
Forslag om flere hold, at der skal være flere
niveauer. Problemet er her, om vi har
instruktører nok. Til dette kan vi ikke få svar
før vi har afholdt møde med instruktørerne.
Hvis vi skal have flere instruktører har vi
ikke råd til at blive i Karleby.

Lokaler

Hvis vi skal blive i Karleby skal der
forhandles en ny kontrakt,
Bramsnæsvigskolen-nej, Ejby
forsamlingshus – 600 kr. pr. aften. Hallerne
–har kontaktet hal inspektørerne omkring
haltider. Dreamhouse 6.500/mrd.
Hvis vi vil have hal tid kan et alternativ vær
at melde sig ind i KHIF, men vi skal
underlægge os deres vedtægter, KHIF skal
vær en del af vores navn, vi mister lidt af
persontillægget. Og der skal afholdes en
generalforsamling.
Vi kan også gå ind under Håndbold.
Uanset hvor vi flytter hen kan vi kun have et
hold ad gangen.
Der er noget der hedder Toppen i Kr.
Sonnerup.
Østergård, hvor meget bruger de deres
lokaler om aftenen?
Ringer til en fra Østergård. Hun vil
undersøge om vi kan leje Østergård mandag
og torsdag, og hvad det koster.
Klubliv – Foreningen lukker

Klubliv Danmark

Lena:
samtale
med ansat
fra
Østergård,
samt
udmelding
til
bestyrelsen

I løbet af
ugen.

Afstemning om kontrakt: enstemmigt ja.
De skal have fast gage pr. hold, de skal have
kører penge. Må ikke reklamere for andre
klubber.
Instruktører
- Kontrakt
- Møde med instruktører

Møde med instruktører i løbet marts
måned.

6. Hjemmesiden og
Facebook

Login:

7. Afholdte og kommende
arrangementer

Sted for fødselsdagsfest – Både Kr. Hyllinge
og Ejby er ledig, Laila syntes Ejby

Nytårskur

Ejby er, billiger fordi der ikke er cafeteria. Så
det bliver Bramsnæsvig.

Send
standart
kontrakter
ud til
bestyrelsen

Sammen
med
dagsorden
til næste
møde

Facebook: mere gang i Facebook. Med
sjove ting.

Fødselsdagsfest
Søndagsdans/andre
arrangementer

Undersøger hvad det koster at få f Niels
Poulsen ud eller Maria Maag til en
inspirationsdag

8. Showholdet

Intet nyt.
Kontrakt?
Pris- lave det gratis eller et symbolsk beløb?
Medlemmer, hvor mange dansere har vi der
har lyst til at være med?

9. Diverse ting hos Jens

Vi skal have kontakt til Jens og have aftalt
en dag vi kommer og laver status
Vi venter til det er lidt varmere før vi kører
der ud og laver status.

10. Arrangement mappen

Lailas opgave, skal hun blive ved med det?
Pt. beholder hun den, måske en anden
overtager til næste år, eller sat i kontrakten.

11. Eventuelt

Næste møde: Onsdag den 2/3 kl 19.00, Hos
Lena. Rønnevej 8.

Agnete:
skriver mail
ud

I løbet af
ugen.

