Referat
Foreningen tango Sydfyn
Bestyrelsesmøde d. 22/11 2017 kl. 16 på Svendborg bibliotek
Tilstede : Erik, Kirsten, Morten, Susanne, Tina, Trine
referent : Tina (efter diverses tekniske udfordringer)
1. Kontraktudkast (samarbejdsaftale) – Morten
Udsat til næste møde.
Dog talte vi om :
Ref : Samarbejde med andre
Tango Sydfyn vil gerne samarbejde med så mange som muligt.
Dog pålægges bestyrelsens medlemmer ikke ekstra arbejde.
Samarbejdspartnerne/initiativtagerne udfører selv arbejdet, står for økonomien mm, men
Tango Sydfyn hjælper gerne med f.eks. ansøgninger til musikrådet.
Morbror Tages arbejdsbetingelser
Morbror Tage gruppen, Kirsten, Tina, Trine arbejder selvstændigt indenfor foreningen
Tango Sydfyn.
Morbror Tage har selvstændig økonomi og selvstændig beslutnings mulighed. Pt er der
personsammenfald i Morbror Tages styregruppe og i bestyrelsen Tango Sydfyn, men det
er jo ikke sikkert, det fortsætter sådan
Det er dog naturligt for Morbror Tages TangoSalon at samarbejde med Tango Sydfyn ☺
Der er aftalt møde med Jørgen Christoffersen, Suzanne Ewans og Frøken Anna

2. Ting at snakke med Anders fra DGI om?
Anders kommer 10. jan kl.16.00
Hvad betyder det at være med i DGI
Hvad kan vi få ud af DGI
Hvad kan DGI få ud af os
Landsstævne i Svendborg 2021?
tilskud til kurser
tilskud til instruktørkurser
hvad dækker vores forsikring gennem DGI
3 Markedsføring Tango Sydfyn (Morten)
- hjemmeside og SEO (søgemaskineoptimering)
www.tangosydfyn.dk er nu takket være Morten i luften
Nu bliver det en aktiv hjemmeside og ikke blot en side som henviser til facebook.
Vi vil fortsat benytte facebook og instagram
www.morbrortagestangosalon.dk nedlægges. Morbror Tages TangoSalon har nu i stedet
eget menupunkt på www.tangosydfyn.dk.
Morbror Tages TangoSalon har stadig egen facebookside.

Det samme gælder Frøken Anna og Lillemarken
4. Økonomi (Trine, Susanne)
- Hvad er status på foreningen Tango Sydfyn’s økonomi?
- Kan vi sige noget endnu om det endelige regnskab for gallamilongaen?
ref: Vi fik tilskud fra Svendborg Musikråd og har derfor ikke underskud ☺
Se særskilt regnskab i afrapporteringen til Musikrådet.
5. Beslutningsprocessen i en bestyrelse (Susanne)
Hvordan tager vi hvilke beslutninger?
ref: Vores historie er, at alle som har lyst til at gøre noget, gør det.
Vi vil fortsat hylde det frie initiativ – også inden for bestyrelsen. Derfor venter vi ikke
nødvendigvis med at beslutte noget til vi mødes på bestyrelsesmøderne.
Vi bruger fortsat facebookgruppen og kan beslutte via facebook.
Et like eller endnu bedre en kommentar er tilstrækkelig til at træffe en beslutning og til at
føre en idé ud i livet.
Det vigtigste er at vi orienterer hinanden.
6. Eventuelt
Nye højttalere.
Hvem er på sagen: Erik spørger Søren om han vil hjælpe med fonde. (Det vil han
gerne)
Morten udtænker vores behov og tjekker hvad man kan få.

