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Referat 
Emne: Bestyrelsesmøde i Real Linedance 

 

Formål med mødet: Status på opgaver og beslutninger. 

 

Mødeleder: Randi 

Referent: Henrik 

Dato: 6. april 2015 

Varighed: 18:15 – 19:00 

Tilstedeværende: Randi, Vicky, Karina, 

Nina og Henrik. 

 

Fraværende: Ingen. 

 

Dagsordenspunkt:  Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Opfølgning Status på punkter fra sidste referat: 

1. Konstituering – Afsluttet. 

2. Infoskrivelse – Afsluttet. 

3. Medlemsliste – i gang – se punkt 17. 

4. Kontaktliste – i gang – se punkt 7. 

5. Domænenavn – Afsluttet. 

6. Tråde i FB – Afsluttet. 

7. T-shirt – i gang – se punkt 5. 

8. Arbejdsform – Afsluttet. 

9. Referat fra GF – Afsluttet. 

  

2. Kontonummer Karina prøver at høre forskellige lokale 

banker hvad de kan tilbyde. 

Karina Mandag d. 

13.04.2015 

3. Hjemmeside Henrik og Nina laver udkast til en 

struktur. Vi starter med en simpel udgave 

med beskrivelse af klubben, priser, 

dansetider, instruktører og bestyrelse. 

Henrik, 

Nina 

Start maj 

2015 

4. Instruktører Randi og Karina tager en forhandling med 

Benny og Sanne om en kontrakt. 

Randi, 

Karina 

Mandag d. 

13.04.2015 

5. T-shirt Vicky arbejder på at skaffe priser på T-

shirt med 1-farve tryk og prisen pr. 

sponsortryk. Randi og Ninas logoforslag 

sendes med. Vicky tager eksempler på T-

shirt med på mandag. 

Vicky Mandag d. 

13.04.2015 

6. Kommunen Nina sender de underskrevne papirer til 

kommunen ASAP, så vi kan få godkendt 

foreningen og kan komme videre. 

Nina Mandag d. 

13.04.2015 
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7. Telefonliste Vicky færdiggør telefonlisten på 

bestyrelse og instruktører. 

Vicky Fredag d. 

10.04.2015 

8. CVR-nummer Afventer kommunens godkendelse af 

foreningen. 

  

9. Løn Det skal undersøges hvordan vi som 

forening udbetaler løn til instruktørerne – 

hvordan indeholdes skat mv. 

Karina, 

Randi 

Mandag d. 

13.04.2015 

10. Tilskud Det skal undersøges hvordan vi søger 

tilskud til halleje. 

Nina Mandag d. 

13.04.2015 

11. Halbestyrer Vi skal have et møde med halbestyrer 

Preben om regler mv, samt at vi gerne vil 

have en ekstra nøgle til bestyrelsen. 

Randi, 

Karina 

Mandag d. 

20.04.2015 

12. Danseregler Vi afventer og ser om det bliver 

nødvendigt med nogle danse-etiske-

regler. 

  

13. Fast mødedag Afstemningen på FB viste at vores 

månedlige møde primært vil blive planlagt 

om torsdagen imellem 17:00-19:30 eller 

sekundært om søndagen imellem 14:00-

16:00. 

  

14. Arbejdsdok. Det opleves lidt svært at få et overblik 

over de forskellige tråde i FB-gruppen, så 

vi prøver at oprette et arbejdsdokument i 

et fastgjort opslag. Vicky vil ca. hver 14 

dag følge op på om der er noget der kan 

lukkes. 

Randi Mandag d. 

13.04.2015 

15. Linedance-

Mania 

Benny laver en event på FB. Bestyrelsen 

donerer kage, kaffe mv. 

Alle Fredag d. 

17.04.2015 

16. DM Vi skal have oprettet DM som en tråd i 

arbejdsdokumentet. 

Randi Mandag d. 

20.04.2015 
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17. Medlemsliste Vi skal have lavet en medlemsliste, så vi 

kan se hvem der er tilmeldt hvilke hold. 

Karina Mandag d. 

20.04.2015 

 


