Bestyrelsesmøde
Dato 4/4 2019, kl 18:30 – 19:30. Svendborg Bibliotek. Hele bestyrelsen deltog inkl. suppleant.
Dagsorden med referat (fremhævet skrift):
1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig:
Morten fortsætter som formand, Tina er næstformand
Trine fortsætter som kasserer
Kirsten fortsætter som sekretær
Erik er Best. Medlem
Vibeke er suppleant og vi ser gerne at suppleanten deltager i alle møder.
VI aftaler at vi får en hyppigere update på økonomien på såvel foreningen som MT, gerne på
alle møder.

2. Orientering om DGI landsstævne
Festdag! DGI har givet 25000 til vores planer for Landsstævnet i 2021 (1-4 juli)
DGI-pengene skal være brugt 3/10-2019 (Forventet dato)
Trine har kontakten til Anna Sol. OG Anna kommer på Langeland.
Trine og Morten ser formentlig Anna på intermezzo i København.
Anna underviser 6x4 timer. Vi kan finde superbrugere, som kan undervise mellem disse.
Den endelige koreografi kan have en fælles bund og få "elitepar" som viser show-trin"
Vi har som bestyrelse ansvaret for at vælge den endelige trup.
Tina mener vi skal optræde flere gange på stævnet.
Når Anna har givet os nogle datoer, kan vi sende invitationen ud. Evt opkræve penge for
workshops, som evt returnerer til de endelige deltagere.

3. Orientering om indkøb af højtalere
Ansøgning om støtte til højttalere er sendt. Svar er endnu ikke modtaget.

4. Markedsføringsprojekt jf afsatte midler i budget
Markedsføring: Der er afsat 5000kr i 2019
Ca 1000 blev brugt på "Dans med din nabo"
Påvirkning, beslutning
Vi ønsker postkort/visitkort/flyers, som kan få plads mange steder.
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5. Eventuelt
Undervisning på Bølgen 11/7 Erik og Tina og 8/8 Trine og Morten
Evt: Rengøring på Langeland. Foreningen kan bruges mht SE nummer, så længe der ikke er
økonomi med i sagen.

Næste bestyrelsesmøde: 8/5 kl 15:30 på Svendborg Bibliotek
Således opfattes af Kirsten
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