Bestyrelsesmøde
Dato 29/3 2018, kl 15:00 – 17:00. Hos Kirsten. Hele bestyrelsen deltog inkl. suppleant.
Dagsorden med referat (fremhævet skrift):
1. Opsamling fra generalforsamling (fælles)
a.

Siger vedtægterne at vi skal foretage en handling? Feks konstituering.

Foreningen fortsætter i sin konstituering. Dvs. formand: Morten, næstformand: Tina, kasser:
Trine, sekretær: Kirsten, alm bestyrelsesmedlem: Erik. Suppleant er Per Lange jvf
generalforsamlingen.
b.

Hvilket mandat fik vi på generalforsamlingen?

Morbror Tage er fremover en selvstændig del af foreningen Tango Sydfyn. Budget og
regnskab blev godkendt: Vi fortsætter arbejdet frem mod at købe højttalere.
2. Opsamling på Jørgen og Suzannes arrangement i april (Morten)
Vi har sendt ansøgninger for Frøken Anna til musikrådet og SEF. Musikrådet har givet en
underskudsgaranti på 6000 kr og SEF afventes.
3. Opsamling på projekt højtalere (Erik)
Søren Vinter har søgt Tuborg Fonden på Tango Sydfyns vegne og Erik arbejder sammen med
Søren om at søge Riise Sparekasse.
Det er en mulighed at lave et støttearrangement.
4. Bølgen (Trine)
a.

Har vi fået datoerne hjem?

Intro og dans i sommer: 28/6: Erik og Tina og 2/8: Morten og Trine
5. Sidste nyt fra hjemmesiden (Morten)
a.

Mailchimp og Baila el tango

Emaillisterne fra Baila el tangos nyhedsmail funktion er flyttet til mailchimp, og samarbejdet
mellem Tango Sydfyn og Baila el tango fortsætter. Tango Sydfyn har allerede sendt en
nyhedsmail ud via systemet.
Hjemmesiden fungerer, Palle har f.eks for nyligt skrevet om livet i Buenos Aires.
Morten skal have besked om alle arrangementer, så det kommer ud via hjemmesiden - Tina
ønsker at forsiden er mere informerende om kommende arrangementer.
Morten er enig - vil gøre forsiden mere levende.
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Der er styr på cookiepolitikken.
Hjemmesiden er åben for alle tango arrangører på Sydfyn - Morten modtager ønsker om opslag.
6. Har vi fået kontakt med DGI (Erik)?
Erik har kontakt med danseafdelingen, som noget nyt har denne et selvstændigt budget
- vi søger tilskud til undervisere i forbindelse med landsstævnet - evt koreograferet
tangoopvisning med et antal par fra Tango Sydfyn
Tidspunkt: 1-4 juli 2021
Skal vi lave en Milonga med introduktion og gerne levende musik? Mange gymnaster fra hele
DK danser også tango.
Per har erfaring med DGI fra Esbjerg landsstævne - hvor Gunnar Svendsen underviste.
Evt: Landsstævne for alle tangoforeninger som er medlem af DGI?
7. Mobilt dansegulv - hvad gør vi der?
Mobilt dansegulv: Susanne gjorde et stort arbejde for at spørge tangoforeninger rundt i landet
om de har mobilt dansegulv og hvilke erfaringer de har.
Vi parkerer ideen indtil vi finder et behov.
Svendborg by ønsker ideer til torvets kulturelle status, vi kan ønske os et stort overdækket
dansegulv som kan bruges af alle dansere.
8. Eventuelt
a.

Tanker om markedsføring af tango på Sydfyn. Skal vi sætte gang i noget mere struktureret
omkring introduktion og materiale til at markedsføre det? Hvad er Tango Sydfyns rolle og
hvad er Morbror Tages rolle?
Per fortæller om musik introduktion
Vi har en principiel diskussion om løn til DJs, introduktionsdansere, værter osv - er vi
medlemsaktivister eller prof?

Næste bestyrelsesmøde: 30/5 kl 16 hos Tina og Erik
Således opfattes af Kirsten
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