Referat af bestyrelsesmøde d. 30.8.2015
Tilstede: Randi, Henrik, Karina, Nina, Benny og Vicky

1. Klub T-shirts.
Vi bestiller t- shirtd hos Costumize ID. Benny skaffer prøver på farver.
Vi vil forsøge at skaffe sponsorer til at give et tilskud til t-shirts.
2. Aflysninger fra Benny.
Vi skal have fundet en afløser til de tidspunkter hvor Benny ikke kan være instruktør.
Gritt og Helle K. er blevet spurgt om vil være stand in. Helle har svaret tilbage at hun gerne vil.
Emma og Wicki kunne være bud på nye instruktøremner.
3. Begynderholdet.
Der er p.t. 6 tilmeldte. Er der basis for at fortsætte? Der er stemning for at lade holdet køre videre
indtil uge 42. Herefter evaluerer vi.
4. Hjemmeside / opdatering.
Der skal lægges flere billeder på hjemmesiden. Det skal være billeder som signalerer linedance og
det sjove ved at deltage. Der skal være billeder på alle sider.
Henrik arbejder videre med siden.
5. Kontingent.
Karina laver et dokument som skal mailes rundt til alle medlemmer. Det skal indeholde info om
kontonummer, så medlemmerne kan lave en bankoverførsel. Karina sender data til Benny, som
mailer ud til alle medlemmer.
6. Facebook.
Vi skal blive bedre til at bruge bestyrelsens side på Facebook. HUSK at besvare de spørgsmål m.v.
der bliver lagt op. Vicky sender sms til Nina, når der er noget hun skal ind at tjekke op på.
7. Konkurrenceholdet.
Sanne tager 3 gange og Benny tager 1 gang pr. måned.
8. Fly/ Jose / DM
Randi finder billet til fly og Karina sørger for betaling. Kommunikationen går gennem Randi.
Workshops til DM: Der er stemning for at det i år forsøges med at lave workshops oppe i hallen.
Det er for ressourcekrævende at lave dem nede i salen. Dommerne bliver spurgt om de vil lave
workshops.
Flyer / plakat er lavet. ( Benny)
Se tilmeldingsblanketten for priser til DM.
Benny sender ud til andre linedanceklubber.

Bettina og Hans Jørgen kommer til DM.
Vi gennemgik arbejdslisten med opgaver før, under og efter DM.
De som kan komme og hjælpe til skal sende en mail med tidsrum og tidspunkt de kan komme kan.
Vicky sørger for sponsorgaver.
Vicky skaffer stempel som skal bruges ved indgangen.
Randi kontakter ”Danseskoen” for at høre om hun vil deltage med en stand.
MyIntention deltager med en stand.
De butikker som deltager, skal sponsorere for min. 200 kr.
Standende skal være åbene i tidsrummet 10-17.
Ref. Vicky

