
Bestyrelsesmøde hos Michael og Birgit 23.9.2022

Til stede  var alle 6   bestyrelsemedlemmer samt David og Stig.

Alle var enige om, at det havde været en succes med danseinstruktør Laura. Vi håber på, 
at vi kan få et samarbejde med hende fremover.


Danseprogrammer: 
Der har været utilfredshed med for mange pauser så.....

Der vil fremover kun blive 3 pauser: 1 pause i første halvdel, ca. en halv times kaffepause, 
1 pause i sidste halvdel. Hvis nogen synes, at spilleforløbene bliver for lange, kan man jo 
bare holde pauser individuelt.


Efter fællesdanse går man tilbage til egen dansepartner.


Der laves en ændring i cafe-programmerne. Der bliver 2 kvadriljedanse.Før var der kun 1. 
Småændringer i rækkefølge. De nye programmer lægges ud på hjemmesiden.


Fremmøde: 
Der er mange spillemænd, men alt for få dansere. Vi vil prøve at gå den sidste 
medlemsliste igennem og kontakte nogle af dem, der ikke har været der i lang tid.  På 
sidste medlemsliste var der ca. 100 medlemmer. Nu er der kun ca. 30, der har betalt.

Mølleådanserne inviteres af Birgitte til høstfesten d. 11.10. Måske er der nogle, der gerne 
vil danse om tirsdagen også.

Der var forskellige forslag til reklamering. Fællledparken, lanciersgruppe, gratis adgang 
den første tid osv

Birgitte laver udkast til ny brugervenlig brochure.


Høstfest 
Der har været en del problemer med, at vores mødetidspunkter kolliderer med en række 
foredrag i salen.  Det er svært at afgøre, hvem der har ansvaret for dette.  Vi enedes om at 
løse problemet i samarbejde med lindegården og i fordragelighed. Dette medfører, at 
høstfesten d. 3.10 først kan starte kl. 19.30.  Vi sørger for kaffe, servietter, bordpynt. Alle 
medbringer kage til fælles kaffebord samt eget service og bestik.

I 1991 blev der lavet to bånd med vores spilleforløb. Annette har lavet et kæmpe-arbejde 
med at renskrive programmerne. Vi havde egentlig tænkt at bruge  dem til høstfesten, 
men på grund af ovenstående tidsbegrænsning gemmer vi dem til en senere fest.


Afslutning 
Vi hyggede os meget sammen og havde god tid til at diskutere problemer og 
(forhåbentlig) løsninger.

                                                        

Michael og Birgit



