Bestyrelsesmøde
Dato 12/2 2018, kl 15:00 – 17:00. Hos Vibeke. Tina Karina, Erik, Morten og Kirsten deltog inkl. suppleant.

Generalforsamling
MW opretter event og sender mails ud med invitation til generalforsamling d. 27/2 kl 1730-19
Trines medlemsliste tilføjes stemmeberettigede medlemmer, og vi udleverer røde og grønne stemmesedler
til disse.
Tina producerer stemmesedler og medbringer kuglepenne.
Morten spørger John om han vil være ordstyrer. Denne aften og revisor for det kommende år.
Morten aftaler med John om han som ordstyrer vil finde stemmetællere.
Kirsten spørger Rene om han vil være referent og summere ref. ved mødets slutning.
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Valgprocedure: Alle må stemme på max to til bestyrelsen
Alle må stemme på max en til suppleantposten.
Erik og Tina aftaler en gratis drink til deltagerne.
Vi tager entre som vanligt på MTT.
Regnskab
Under forudsætning af revisors godkendelse er bestyrelsen meget tilfreds med regnskabet og godkender
det med tak til Trine!
Budget
Morten ændrer budgettet, så vi har 16000 til højttalere og kan få dem købt efter lang tids forberedelser.
Underviserpar/orkester giver mulighed for at foreningen laver en aften med levende musik.....
Markedsføring ændres til 3000 kr
Og balancen falder således til ca 4500 kr.
Herefter er budgettet godkendt.
Under evt. Fremlægger Tina foreningens ønske om ad hoc grupper til fremtidige aktiviteter, evt en FB
gruppe......
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Beretningen Endnu et tillidsvotum
Vedtægtsændringer
Geografisk afgrænsning
Mulighed for eksklusion
GDPR skal være en del af vedtægterne.

Heartland
Heartland: 2 p billetter er sikret, 6 seancer a' 1 time på 3 dage, bedre gulv........10 deltagere får adgangs- og
madbilletter........
Morten er styregruppe.

Tango Indefra
Projektet kører og vi arbejder på koreografi nr 2 jævnfør deltagernes ønske og Annas interesse.
Erik har sikret sig at han bliver inviteret til alle relevante DGI møder ang landsstævnet.
Erik og Tina har udfyldt spørgeskema fra DGI om vores proces.
Vi kan overveje om nye kan komme med til næste koreografi

Kommunalt dansegulv
Tina har været til møde om et kommunalt dansegulv, kommunen beder om behovsbeskrivelse.
Tina har ikke kræfter og lyst til at deltage i gulv gruppemøder. Vi vil efterlyse ad hoc person, som har lyst til
at gå ind i gruppen på generalforsamlingen.

Således opfattet af Kirsten
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