Bestyrelsesreferat

Bestyrelsesmøde hos Tina og Erik d. 31/7 2017
Mandag d. 31/7 2017 kl 15:30 mødtes Tina, Trine, Erik og Morten hos Tina og Erik.
Kirsten er på ferie og havde på forhånd givet tilsagn om at accepterer udfaldet af bestyrelsesmødet.
Muligheden for bestyrelsesmødet opstod med kort varsel, og grundet et tidsmæssigt behov for at afleverer
ansøgning om godkendelse hos Svendborg Kommune gjordet at vi valgt af afholde mødet. Desværre kunne
suppleant Susanne B. Soerensen ikke med så kort varsel.
Dagsorden for mødet blev endeligt fastsat på mødet, men de primære mål var at konstituerer bestyrelsen
samt at arbejde med materiale til godkendelse hos Svendborg kommune.
Under mødet blev følgende punkter diskuteret:
1. Konstitution af bestyrelsen
2. Godkendelse hos Svendborg Kommune
a. Kontinuerlige aktiviteter
b. Årsplan 2017
c. Budget 2017
d. Deadlines
3. Opdatering af hjemmeside og sociale medier
4. Andet

1. Konstitution af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Morten Wadstrøm
Næstformand: Tina Karina Mortensen
Kasser: Trine Bjørnild
Sekretær: Kirsten Østergård
Bestyrelsesmedlem: Erik Baumgarten
Suppleant: Susanne B Soerensen
Revisor: Per Skaanning
Bestyrelsen sidder frem til den ordinære generalforsamling i starten af 2018. Her skal der iflg. vedtægterne
vælges formand, et bestyrelsesmedlem, Revisor og suppleant.
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2. Godkendelse hos Svendborg Kommune
Aktiviteter og årsplan.
For at blive godkendt hos Svendborg Kommune, skal foreningen lave en årsplan for 2017, et budget for
2017. Årsplanen skal indeholde hvilke kontinuerlige aktiviteter foreningen vil afhold i 2017 samt karakteren
af dem.
Tina og Trine, der sidder i styregruppen for Morbror Tages Tangosalon, nævnte muligheden for at Morbror
Tages Tangosalon blev en del af foreningen Tango Sydfyn. På bestyrelsesmødet besluttede vi at arbejde
videre med den mulighed. Tina og Trine vil snakke med Kirsten og Morten vil lave årsplanen ud fra at
Morbror Tage bliver en del af foreningen.
Der blev i den forbindelse snakket om hvordan det praktisk kunne gøres, så Morbror Tages Tangosalon
fortsætter som nu. Tango Sydfyns bestyrelse ønsker at Morbror Tages Tangosalon fortsætter som en
selvstændig enhed med styregruppe, eget budget og råderet over evt formue. En evt overgang til
foreningen Tango Sydfyn kan være 1/9 2017.
En tanke omkring introduktionen til argentinsk tango samt evt workshops før Morbror Tages Tangosalon er,
at det er foreningen Tango Sydfyn der står som arrangør af det. Derved opfylder foreningen krav om
kontinuerlig folkeoplysende arbejde.
Der er ønsker om at ændre entre på Morbror Tages Tangosalon til 50 kr for ikke medlemmer af Tango
Sydfyn og 40 kr for medlemmer.
Bestyrelsen vedtog ikke at medtage Morbror Tages koncertarrangement med Stine Engen i
aktivitetsplanen, da det det forventede budget for arrangementet ikke kan nå at blive klar til godkendelse
hos Svendborg Kommune.
Styregruppen ved Morbror Tages Tangosalon (Tina, Kirsten og Trine) udarbejder et forventet budget for
2017.
Morten vil med afsæt i ovenstående lave et udkast til årsplan 2017 med aktivitetsbeskrivelser.

Side 2

Bestyrelsesreferat
Budget 2017
Morten havde lavet et udkast til driftsbudget for 2017. Det ser sådanne ud:

Driftsbudget for foreningen Tango Sydfyn 2017
Driftsbudget for august til december 2017 jvf beslutning på stiftende generalforsamling. Dvs 5 md.

Samlet

Indtægter
Udgifter
kr. 3.300,00 kr. 2.296,00

Balance 1004,00 kr
Indtægter

Udgifter

Noter

Poster
Kontigent
Folder - genoptryk
Mobilabb til mobilpay
Udgifter bank

3300
1619
552
125

17/7 2017 - 33 medlemmer a 100 kr.
Skårup grafisk
Prisen hos CBB er 69 kr/md
Prisen anslås til 25 kr md

”Folder – genoptryk” er den blå informationsfolder om tango. Vi har ikke mange foldere tilbage og ønsker
derfor at genoptrykke den. Der skal rettes lidt tekster på bagsiden da Tango Sydfyn nu er en forening og
Tina ønsker at tage lidt af teksterne ud.
Morten åbner folderprojektet og står for koordinering af rettelserne i folderen.
Koda Gramex skal først betales i 2018 og er lagt på driftsbudgettet der.
Budget blev accepteret på mødet.
Morten opretter et mobil abonnement hos CBB så foreningen kan håndtere feks mobilpay.
Trine tager kontakt til Danske Bank og laver en forenings bankaftale.
Deadlines
Alle dokumenter til godkendelse hos Svendborg Kommune skal være klar senest d. 7/8 2018.
Andet
Så snart papirerne er sendt til Svendborg Kommune med henblik på godkendelse, går bestyrelsen i gang
med at ansøge om tilskud/underskudsgaranti hos Svendborg Musikråd til Stine Engen koncert d. 2/11 2017
i Borgerforeningen.

Side 3

Bestyrelsesreferat
D. 31/7 2017

Side 4

