Nr. 140
Bestyrelsesmøde: Hos Aase den 17.09.2018 kl. 19.00
Deltagere: Birte, Søren, Marie, Aase og Henning.
Afbud : Ingen
Referat : Henning
Dagsorden:
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Godkende referat nr. 139 fra 21.08.18.
Siden sidst og bordet rundt.
Kommende arrangementer.
Persondataforordning.
Julelegestue hvor? Instruktør? Spillemænd?
Nyt fra Varde 2019
Eventuelt
Næste møde.

1. Godkendelse af referat nr. 139 fra 21.08.18.
• Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Siden sidst og bordet rundt.
• Tur til Tivoli 09.09.18 – vi var i alt 88 personer af sted fra DGI sydvest, på en
fantastisk tur til Tivoli – heraf 72 dansere. Turen skulle markere Tivoli`s 175-års
jubilæum, hvor der i alt deltog godt 400 folkedansere fra hele landet.
• Opstart på sæson 18/19 – Tinghøj den 11.09.18 startede vi med 41/2 kvadrille,
heraf 1 ny danser (næste aften var der yderligere 1 nyt par). Medborgerhuset den
12.09.18 startede vi med 31/2 kvadrille med 2 nye dansere.
3.

Kommende arrangementer.
• Frivilligseminar den 28. september – alle er velkomne til at deltage. Udover et
generelt indhold om frivillig indsats, vil der være en orientering om
landsstævnet i Varde 2019.
• Gæsteinstruktør – den 13. november og den 5. februar. Instruktørerne er på
plads – men hemmelige !!
• Temaaften i uge 42 – Bettina, Lars og Jan fra Ringkøbing har sagt ja til at lære
os noget nyt. Vi mangler at finde et tema for aftenen.
• Fælleslegestue 20. oktober – i Helle Hallerne. Igen en aften med
fællesspisning, hygge, dans og Lone Schmidt som instruktør

4.

Persondataforordning.
• Oplægget fra HKA blev gennemgået og godkendt. Opslaget sættes på vores
hjemmeside, samt ophænges på vores opslagstavler i Tinghøj og på
Medborgerhuset.

5. Julelegestue hvor? Instruktør? Spillemænd.
• Julelegestue den 29. december afholdes på Eventyrgården i Janderup. Vi
diskuterede forskellige emner til instruktør og spillemænd, men intet er p.t.
fastlagt.
6. Nyt fra Varde2019.
• Birte og Søren orienterede ud fra det sidste møde i stævneudvalget, som fandt
sted 13.09.18. Programmet er næsten klar. Budget for stævnet er tæt på at være
færdig.
7. Eventuelt
• Intet at bemærke.
9. Næste møde
• Næste møde er torsdag den 25. oktober2018 kl. 19.00 hos Søren.
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