Bestyrelsesmøde
Dato 26/3 2020. Kirsten, Erik, Trine, Margret, Anna og Tina var til stede.

Referent: Anna
1. Godkendelse af referat
Referatet fra 9. marts blev ikke godkendt, da vi ikke havde valgt næstformand.
Valg af næstformand evt. omfordeling af poster
Formand Tina, Kirsten er sekretær, Anna næstformand, Trine kasserer. Ad hoc Erik. Suppleant Margret
2. Kommunikation i bestyrelsen
Vi bruger facebookgruppen: Foreningen Tango Sydfyn
Når man har set opslag, så giver man mindst en tommel op (eller ned), som markør for at man har set
opslaget.
3. Højtalere v. Erik
Lars Kierkegaard har skaffet de aftalte højtalere til DJ`s og arrangementer andre steder end i
Borgerforeningen. Han er også COVID-19 ramt, så han ønsker at vi betaler hurtigst muligt. Trine har
bedt Lars sende faktura inden vi betaler. Morten henter højtalerne, når Lars har lavet kabler og
afprøvet anlægget.
4. Landsstævne v. Erik
Erik har kontakt med DGI ved Hanne Holse, så sent som i dag. Vi skal åbne ”ballet” lørdag d. 3.juli, 2021,
klokken 10.00 med et dansegulv på 150kvm, ved gylletanken (Centrumpladsen) – ½ gang større end
Spejlsalen. Vi får scenen 1 time med opvisning incl. Workshop. Hanne Holse ønsker et navn eller to på
instruktørerne. Der bliver lavet et katalog med præsentation af alle aktiviteter. Vi skal forfatte en lille
tekst på ?? (en appetizer) Vi skal muligvis også optræde søndag og desuden milonga – aftendans –
måske i Ollerup lørdag i 2 timer – vi skal dele aftenen med en anden forening. Desuden søndag aften.
Der er selvfølgelig forbehold for ændringer. Tina vil spørge Helle fra Ålborg vedr. kulturen ved
landsstævnet.
Morten og Trine samt Erik og Tina melder sig som instruktører.
Vi drøfter om vi skal bruge Heartland modellen (man griber dem som kommer forbi) eller om vi skal
lave holdundervisning. Det ene par laver holdundervisning – det andet par griber fat i dem som
kommer forbi.
Skal vi desuden lave flashmob i gågaden? Det er der stemning for. Erik snakker med Hanne om vores
ideer. Tina og Erik vil gerne forfatte en appetizer.
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5. Tango indefra
Vi er ramt af COVID-19 og afventer, hvad regeringens udspil bliver i nærmeste fremtid.
6. Morbror Tage
Samme som ovenstående punkt. Der er aflyst, så vi har ikke nogen udestående udgifter.
7. Ad hoc grupper
Tina har sat punktet på. Der er en del mennesker uden for bestyrelsen, som gerne vil lave et stykke
arbejde. Hvordan skal der refereres til bestyrelsen?
Vi drøfter, om der skal laves et aftaledokument, da der skal være et medlem af bestyrelsen, som
kontaktperson ved arrangementer, hvor der f.eks. er økonomi i spil.
Det er super godt med arbejdsgrupper og at disse har en kontaktperson til bestyrelsen.
Hvordan tilgodeser vi samarbejdet udadtil – det kunne vi have brug for en dybere drøftelse af? Vi har
en opgave i at medlemmerne føler ejerskab af foreningen. Hvordan gør vi det bedst. Skal vi lave et
fællesmøde- et inspirationsmøde- hvad har vi lyst til i foreningen?
8. Punkter fra jeres kommentarer
Det ser ud til at Bølgen bliver til noget i sommer. Trine er kontaktperson.
9. Næste møde
Onsdag 1. april klokken 17.00. Vi bruger samme link som sidst. Anna starter os op.
Evt.
Punkter til kommende møder: Fælles inspirationsmøde. Ansøgning om midler til foreningen.
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