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Bestyrelsesmøde i/ved foreningslokalet onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00
Til stede: Morten, Susanne og Sonja, desuden Annette til enkelte punkter.
Afbud: Andreas, Sidsel
Dagsorden
1. Valg af referent
Sonja meldte sig frivilligt.
2. Godkendelse af dagsorden
Punkter plukket ud pga. afbud fra to femtedele af bestyrelsen.
3. Godkendelse af referat fra 15. marts 2017
Opklarende: De 14 nævnte børn er inklusive vores nuværende børn. Referatet blev
godkendt.
4. Siden sidst og opdatering af huskelister
Fantastisk opvisningslegestue med omkring 100 deltagere. Det fungerede fint med, at
bordene var lagt oven på hinanden og først blev sat op uden duge i pausen. Fælles
kagebuffet og betaling ved salg af kopper fungerede udmærket, og baren var velplaceret i
redskabsrummet.
Andreas stod for god natmad med deltagelse af flere af vores gæster udefra.
Øl og vand-forbruget blev desværre ikke optalt, der er ikke umiddelbart noget til
huskeliste.
Vi har måttet takke nej til en opvisning langfredag.
5. Økonominyt og underskrivning af balance
Regnskabet er revideret og underskrevet uden anmærkninger.
Opvisningslegestuen giver et underskud omkring 900 kr., da opvisningsdanserne deltog
gratis. Øl- og vand-salg giver dog overskud.
Et medlem er stadig i restance, to støttemedlemmer har givet tilsagn om betaling.
6. Generalforsamlingen 1. maj 2017 - dirigent, referent, beretninger?
Formandens beretning: Der skal tilføjes, at Sonja er webmoster og at man kan se
bestyrelsesreferater og gaveliste på hjemmesiden. Ti børn på børnehold + voksendansere
giver et gennemsnit på 16,5 deltagere per gang. Voksenholdets gennemsnit er på 22,88
dansere, mens baldanseholdet gennemsnitligt har haft 19 deltagere. Det er en ren
fornøjelse. Omtalen af vinsmagning er for hårdt trukket op, da vi har tanker om at prøve
igen i andet koncept.
Morten spørger Tom om dirigentposten og Turid om referenthvervet.
Morten skriver formandens beretning.
Sonja fremlægger økonomi og skriver beretninger for regions-, lands- og pr-arbejde.
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Sidsel skriver om B&U, Andreas om internationalt arbejde. Morten sikrer sig, at Andreas
og Sidsel ved dette og sender beretninger til Sonja senest 24. april, så de kan udsendes
med nyhedsbrev.
På dagen skal der ligge stemmesedler, vedtægter samt ekstra regnskaber og dagsordener.
Sonja sørger for dette.
7. Sommerferieaktiviteter i uge 30 2017
Tilmelding og programtekst er afleveret rettidigt, punktet tages op på næste møde.
8. Herlev Festuge 2. september 2017
Tilmelding og programtekst er afleveret rettidigt, punktet tages op på næste møde.
9. Smutten i Herlev 28. - 29. oktober 2017
Punktet tages op på næste møde.
10. Næste sæson
a. Danselokaler
Skolen planlægger først ultimo maj, punktet udskydes.
b. Nyt hold i efteråret
Intet gjort, punktet tages op på næste møde.
c. Foreningsaftener - indhold?
Smagning, førstehjælp? Punktet tages op på næste møde.
11. Småt nyt fra lavene (Pr, B&U, Internationalt m.fl.)
Hjemmesiden er opdateret. Næste sæsons arrangementer meldes ind på regionens side.
Fire par + spillemand tager til Salzburg. Vi bør snart mødes og planlægge rejse. Morten
giver besked om deltagerne og beder om program.
13 tilmeldt til SBU.
12. Regions- og landsarbejdet, herunder årsmødet 22. april 2017
Sonja deltager i årsmødet. Vi finder nedsat kontingent bureaukratisk, er ret ligeglade
med revisorforhold, tilslutter os udskudt indberetning og siger okay til kontingentstigning
op til ti kroner.
13. Månedens legestue
Den lille Vendelbo 29. april 2017
14. Næste nyhedsbrev
Generalforsamling
Månedens legestue
Opvisningslegestue
Sommerferieaktiviteter
Festuge
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Tanker om foreningsaftener
Beretninger - Morten kontakter Sidsel og Andreas, deadline 24. april
Sonja skriver.
15. Kommende mærkedage
Peter og Mona krondiamantbryllup (Morten og Ninna)
Mette 50 år 6. maj (Morten)
Hanne 50 år 4. juli (Turid)
Niels 80 år 9. juli (Andreas)
Annelise 75 år 15. juli (Morten)
Benny T K 50 år 18. august (Morten)
16. Næste møder
1. maj kl. 19 - klargøring til generalforsamling
17. Eventuelt
Sonja tilmelder til Fantastiske Foreninger
Mødet sluttede cirka kl. 21.
Sonja
20.4.2017
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