Bestyrelsesmøde
Dato 14/1 2018, kl 14:00 – 16:45. Sted Svendborg Bibliotek. Hele bestyrelsen samt suppleant deltog.
1. Planlægning af generalforsamling. Hvor, hvad tid og hvordan! Og hvem er på valg?
Alle, som er på valg ønsker genvalg, Morten, Kirsten og Susanne er på valg, modtager genvalg.
Generalforsamling 22/2 kl 19-22 incl 1 times dans. Tina booker biblioteket, foreningen giver kaffe/te,
brød og smør og en sodavand.
Morten sørger for indkaldelsen, vi hører John om han vil være ordstyrer.
Trine udarbejder regnskab for MTT og Tango Sydfyn 2017 og beder Per Skaaning revidere det inden
næste bestyrelsesmøde
2. Budget for 2018 ...udkast udarbejdes inden næste Best møde som er 7/2 kl 18
Morten laver udkast til budget for Tango Sydfyn
MTT laver udkast til budget for MTT
3. Opfølgning på ting fra sidste bestyrelsesmøde
• højtalere/PA anlæg (MW finder udstyr , Søren Vinter vil gerne hjælpe med fondsansøgning.

Mandetur til Odense
• hjemmeside er frigivet til redigering af bestyrelsen. Andrew har adgang til at forfatte tekster,

Suzanne E kan skrive og redigere ang frøken Anna og Bagergade
• Tango Sydfyn kan findes som link via DGI's hjemmeside, Morten følger udviklingen......bliver det

nemmere?
• IKke færdig debatteret: Underskrivning af samarbejdsaftale mellem tangosydfyns bestyrelse (Erik

og Morten) og Morbror Tages styregruppe (Kirsten, Tina og Trine). Morten tilretter teksten ud fra
Tinas forslag om ændring.
• Placering af bestyrelsesreferater i dropbox og link på ny hjemmeside er klar
• Tina ville kikke på tekst til samarbejdsaftale med 3. part, aktuelt MTT ......og hvis vi beslutter det

flere 3. parter
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4. Andet
• Nytårsmilonga i Ollerup forsamlingshus 2018/2019? Der er stemning for arrangementet i

bestyrelsen. Tina, Erik, Susanne, Trine og Morten melder sig til at arrangere.
• Skal Tango Sydfyn være en paraply for milongaer i Svendborg på samme måde som med Morbror

Tage? Evt interesserede må ikke have underskud og kan ikke længere styre egen økonomi
suverænt. Vi diskuterer om alle skal have valget. Baggrunden for MTTs indlemmelse var den
kontinuerlige aktivitet. Vores hensigt er at bevare foreningen som en simpel markedsføringsformidlings- og pengesøgende paraply.
• Hvem skal være kontaktperson fra Tango Sydfyn på Frøkken Annas projekt i april? Morten er

udpeget og påtager sig opgaven. Samarbejdsaftalen skal i spil. Tina arbejder på den. Der er møde i
musikrådet 8/3-2018
• Godkendt: Morten anmoder om at få lov til at bruge 150 kr på en hjemmesidekomponent til

cookies
• Godkendt for det første beløb på 350kr.: Morten anmoder om at få lov til at bruge 350 kr på

Google Adwords annonce på Google/ maps, kommer først og fremmest milongaerne og
Underviserne til gode.
• DGI Anders har givet os en DGI dansekontaktperson, se øverst i referatet.
• Svendborg Kommune tilbyder foreninger en udviklingskonsulent, skal vi deltage? Vi har en.
• Evt. Koordinator til Baila, frk Anna, Jakob, Middelfart, La Luna, Ib Westersøe. Susanne vil godt

sende en venlig mail til de respektive, når vi kender sikre datoer for arrangementer, som Tango
Sydfyn er involverede i. Linker til Tango Sydfyns kalender.

Således opfattet af Kirsten
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