Referat af bestyrelsesmøde. 1/11 2017
Bestyrelsen mødtes mandag d. 1/11 2017 kl 16:30 på Svendborg Bibliotek. Tina, Trine, Kirsten, Susanne og
Morten deltog. Erik var ikke tilstede.
Dagsorden:
Dagsorden til møde onsdag 1/11 kl 15:45 på Svendborg Bibliotek.
1. Fra sidste referat
- Den blå folder er genoptrykt og uddelt
- Tango Sydfyn er ikke godkendt som frivillig forening i Svendborg Kommune
- Mobilpay er i orden, både for Morbror Tage og Tango Sydfyn.
- "Arrangementer" på TangoSydfyn.dk har set dagens lys
2. Morten giver en lille introduktion til Dropbox.
(medbring gerne din bærebar eller installer dropbox på din mobil)
3. Koncert i Guldsalen, er alt klart?
- hvad er status på antal tilmeldinger/bestillinger?
- hvordan ser det faktiske budget ud?
4. Kontraktudkast
- Morten har ikke nået at lave det, så punktet forslås udsat til næste gang.
5. Ting at snakke med konsulent Anders fra DGI om?
6. Eventuelt
- Markedsføring af Morbror Tage og Tango Sydfyn (Morten).

Mødet
Ad 1)
En kort gennemgang af folder, ingen godkendelse hos Svendborg Kommune og Mobilpay.
Folderen er produceret og bliver pt omdelt.
Vi blev ikke godkendt som frivillig forening hos Svendborg Kommune, og det er heller ikke nødvendig.
Både Morbror Tages Tangosalon og Tango Sydfyn har fået et mobilpay nummer. Det er allerede taget i
brug.
Morte har oprettet ”Arrangementer” på Tango Sydfyn.
Ad 2)
Morten lavede en gennemgang af Dropbox. Hvordan det virker og hvilke muligheder det giver.
Efterfølgende aftalte de fremmødte at Kirsten fremover sender referat til Morten, der laver en PDF og
ligger det ind i en dropbox folder. På den måde kan den demokratiske proces i foreningen nemmere vises.
Alle skal have adgang til foreningens referater.

Ad 3) Pga arrangementet i Guldsalen med Morbror Tage er det med på Tango Sydfyns dagsorden. Indhold
af samtalen høre ikke ind under Tango Sydfyn og er derfor ikke med i det her referat.
Ad 4,5 og 6)
Vi kan ikke nå punkterne så de bliver flyttet til næste dagsorden.

