Bestyrelsesmøde
Dato 6/2 2018, kl 19:00 – 22:00. Sted Lillemarken 8. Hele bestyrelsen deltog – Susanne var syg.
Dagsorden med referat
1. Regnskab 2017 (Tango Sydfyn og Morbror Tage) - Trine
Gennemgåes, Trine tydeliggør posterne, samler bilag og afleverer til revisor Per Skaaning.
Bl.a. Regnskabet for galla Milongaen.
Dj honorar fremgår af regnskabet, Tina skaffer en blok bilag...... Dags dato.
Tina tjekker DGIs regler mht bagatelgrænsen.
Morten opfordrer MT til at vi tjekker tallene i MTs regnskab, vi har max 21 MT i 2018.......Trine
korrigerer tallene.
Vi har således betalt for meget for foråret 2018
2. Budget 2018 (Tango Sydfyn og Morbror Tage) - Morten
Målet for Tango Sydfyn 2018 er at indkøbe højttalere, Søren Vinther undersøger fondsmuligheder.
Morbror Tage har ingen koncerter i år, men laver workshops med Hany og Bryndis i foråret.
3. Status på vores ide med at andre kan søge midler gennem foreningen Tango Sydfyn
Vi fortsætter…
4. Status på andre projekter
a. Højtaleranlæg - Erik
Vi har fået et tilbud på 3 aktive højtalere fra 4 Sound i Odense. Erik og Morten siger
kvaliteten er i top lige som prisen. Søren Vinther undersøger fondsmuligheder og der bliver
talt om at lave evt støttearrangementer.
b. Kontrakt/bekendtgørelse om forretningsorden - Tina
Kontraktudkastet og bekendtgørelse om forretningsorden er gennem gået og tilrettet.
Morten sender et nyt udkast ud på den lukkede gruppe i Facebook. Det haster med en
godkendelse pga Frøken Anna Special.
c. Aftale mellem Tango Sydfyn og Morbror Tages styregruppe, underskrift - Morten
Aftalen blev underskrevet af Erik og Morten for Tango Sydfyn og styregruppen med Trine,
Tina og Kirsten for Morbror Tage.
5. Eventuelt
a. Foreløbige tilbagemeldinger fra andre tango foreninger ang. mobilt dansegulv - Susanne.
Susanne var syg, så vi tager punktet næste gang.
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b. Nyhedsmail/Mailchimp.com og samarbejde med Bailaeltango
Tango Sydfyns bestyrelse er informeret om at Morten eksperimenterer med Mailchimp som
nyt værktøj til at udsende Nyhedsmails med. Ideen er at alle mailadresser som Bailaeltango
og Tango Sydfyn har skal samles og administreres herfra, og ikke fra de respektive
hjemmesider.
c. Tango på Bølgen 2018
Trine skriver til Jan at vi gerne vil have d. 28/6 og d. 2/8 (begge torsdage) på Bølgen i
Svendborg havn. Tina og Erik står for d. 28/6 og Trine og Morgen for d. 2/8.
d. DGI status
DGI har en danseafdeling, Erik venter på kontakt fra deres kvinde i marken…

Således opfattet af Kirsten
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