Bestyrelsesmøde
Dato 8/5 2019, kl 15:30 – 19:00. Svendborg Bibliotek. Hele bestyrelsen deltog uden suppleant.
Dagsorden med referat (fremhævet skrift):
1. Højttalere
Vi har afslag på tilskud fra SEAF.
Tina har købt en kuffert højttaler til Tango Sydfyn: 120 watt, 3000 kroner.
Vi ønsker mixer og højttalere for yderligere ca 12500kr.
Kan vi skaffe 10000 ved et støttearrangement med workshops, som vi leverer gratis?
Kirsten: Er brugtmarkedet en mulighed? Kan foreningen bruge mere end 5000 på
højttalerne?
Støttefest på Multihuset/ Taasingeskolen/ Ollerup Efterskole? Gerne i efteråret
Kirsten kontakter Ollerup efterskole mhp muligheder
Udlån af udstyr: lys/højttaler koster 500kr i leje, depositum 2500
Medlemmer med sydfynske arrangementer uden entre får mere lempelige vilkår.

2. Orientering om DGI landsstævne
Erik har printet materiale fra DGI
Trine kontakter Anna for at aftale et møde så der kan produceres billeder til pressemateriale
og aftales honorering, weekendforslag til de første workshops.. Derefter skal vi bestille
lokaler til workshops og øveaftener
Billeder og pressemeddelelse skal produceres snarest muligt
Lancering er mulig på Langeland, den Sydfynske tangohøjskole
3. Orientering Økonomi:
Vi er pt 77 medlemmer i Tango Sydfyn
Saldo Tango Sydfyn: 41.849,90 kr (der er sat 25.000 kr ind fra DGI)
Saldo Morbror Tage: 19.036,47 kr
De sidste 4 gange har der i gennemsnit været 30 deltagere til Morbror Tage.

4. Markedsføringsprojekt jf afsatte midler i budget
Reklamekampagne, Morten forbereder til næste gang.
Morten undersøger og indkøber beach flag, evt to?
5. Torvedag i Ulbølle
15.6 kl 10-15 på græs: En stand med flyers,
Formentlig Efterfulgt af en intro på Lillemarkens Tangosalon ugen efter
Trine og Morten kommer kl 10........ Tina og Erik er på fra kl 10. Trine spørger Mette og
Karsten om de vil være med.
Måske afterparty??
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6. Heartland
I år og fremover kontakter Heartland Tango Sydfyn via Morten. Fem par får fri adgang og to
P pladser.
30/5-1/6 ..Elsebeth, Trine, Morten, Tina og Erik mødes og aftaler videre.

7. Eventuelt
Tango Sydfyn og koncert hos Morbror Tage i efteråret
Andiamo skal have 1500 Euro plus mad. Ingen transport eller overnatning.
Trine skriver til lydmanden.
Trine og Morten ser på ansøgning til Musikrådet.
SEAF har ansøgningsfrist 15/9

Næste bestyrelsesmøde: 8/5 kl 15:30 på Svendborg Bibliotek
Således opfattes af Kirsten
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