Formandens beretning
For året 2019 ved generalforsamling 2020
2019 har været et år med mange aktiviteter. Blandt andet har Svendborg kommune har fået øje på
os, og har ved flere lejligheder kontaktet os for at høre om ikke vi kunne tænke os at deltage med
tangoen. Og, som der står på foreningens Facebook side, så har foreningen til hensigt at skabe mest
muligt engagement omkring den argentinske tango, så derfor har vi selvfølgelig sagt ja tak til de
invitationer vi har fået. Både fra Svendborg Kommune og Heartland festivalen.
Det har også været et år, hvor vi har haft lidt fokus på at få flere til at danse tango, og sidst men ikke
mindst, lavet milongaer som Morbror Tages Tangosalon, bølgen og Vandkantstango i
Christiansminde.
Foreningen har tilbudt undervisning gennem Morbror Tages Tangosalon, og sammen med andre
aktører som feks Frøken Anna, Lillemarkens Tangosalon, Tina og Erik, har der været mange gode
tilbud til både nye og til etablerede dansere.
Så har foreningen også haft travlt med at forberede en koreografi til DGI’s landsstævne i 2021, og
det er det meste af efteråret/vinteren gået med. Projektet hedder Tango Indefra, der med ca 20 par
tilmeldt har og er noget af en succes.
Medlemstallet ser ud til at have stabiliseret sig omkring de 85-90 medlemmer, og i 2019, havde
foreningen ca 85.
Arrangementer der skal vise tangoen og give tilskuer en mulighed for at prøve tangoen
-

Dans med din nabo
Dans i kulturnatten (Open by night)
Lyserød lørdag
Heartland

”Dans med din nabo”, der blev afholdt i februar, var et projekt vi lavede for at få flere ind i
tangomiljøet. 6-7 kom med deres naboer og fik introduktion til tangoen i salen på Tåsingeskolen.
Dans i kulturnatten – Open by night (foran Borgerforeningen) og Lyserød lørdag, er begge
angementer hvor Tango Sydfyn var til stede, og viste tangoen ved en ”street milonga”, hvor tilskuer
blev inviteret ind og prøve tangoen.
Heartland. Igen i år blev vi kontaktet af Heartland, der gerne ville have os til at komme og lave Tango
event på festivalen, lige som i 2018. Så der blev samlet en trup, og vi lavede 4-5 events, hvor vi
dansede og lokkede tilskuerne ind for at prøve tangoen selv. En rimelig succes, masser af arbejde.
Mette Sørensen fik et par smil frem hos flere mænd ved om formiddagen at høre om ikke de skulle
af med morgenstivheden. Ved at danse tango selvfølgeligt…
Milongaer arrangeret af tango sydfyn
-

Morbror Tages Tangosalon
Vandkantstango i Christiansminde
Bølgen

Vandkantstango ved Christiansminde. Vi lavede milongaer ved Christiansminde i Svendborg i gruset.

Bølgen, der var 2 arrangementer i 2019, hvor det ene blev afholdt i Svendborgs forsamlingshus pga
ustabilt vejr. Måske er det sidste gang vi skal være på Bølgen, pga besparelser i Svendborg
Kommune, vi ser.
Andet
-

Tango Indefra
Opvisning ved Prisfesten 2019

Tango Indefra og DGI-landsstævne. Foreningen ansøgte en pulje ved DGI om midler til at lave en
koreografi vi kan vise til blandt andet DGI, og vi fik 25.000 kr i starten af april. De skulle bruges ca nu,
og heldigvis havde Anna Sol overskud og tid til at arbejde med os. Tango Indefra er godt i gang.
Prisfesten 2019. Svendborg Kommune havde en prisfest på Frederiksøen i Svendborg, hvor Tango
Sydfyn var inviteret til at give to opvisninger. Jørgen /Anneli og Morten/Trine gav opvisninger og har
efterfølgende fået gode tilbagemeldinger.
Tangoarrangementer i det sydfynske der ikke er arrangeret af Tango Sydfyn (vores formål)
-

Jørgen køre stadigt practica i Bagergade, og har haft Diego har besøg Frøken Anna et par
gange. Damian og Jimena var der også i april.
Kvindeteknik med Natalia Cristobal Rive (marts)
Trine og Morten har lavet ”Milonga for mig og mine venner” samt afholdt milongaer i haven
på Lillemarken.
Tangoweekend på Ærø
Der har også været afholdt ”Den sydfynske tangohøjskole”
Druds juletango i slutningen af december 2018

Vedtægtsændringer (da det er et selvstændigt punkt på dagsordenen, vil jeg ikke sige så meget her)
-

Præcisering af geografisk placering
Mulighed for eksklusion af medlemmer
GDPR/Persondataforordning

Markedsføring af Tango på Sydfyn via Instagram, Facebook og hjemmesiden
Strategien for markedsføring på de sociale medier er, at vise tangoen på Sydfyn og generelt, skabe
interesse om tangoen gennem opslag om tangoen. Det er med fuldt overlæg, at vi ikke tillader
opslag om tango fra andre områder end Tangoen. Tangoen og tangoen på Sydfyn skal ikke blive væk
i andre opslag.
Hjemmesiden er et STORT visitkort og vi forsøger at holde hjemmesidens kalender og artikler
opdateret løbende.
Regnskab for Tango Sydfyn
Regnskab for Tango Sydfyn viser at der er oparbejdet en pæn egenkapital. Det skyldes blandt andet
projekt Tango Indefra, hvor der lægges penge til side til udgifter på Landsstævnet i 2021.

Morbror Tages Tangosalon
Der har været afholdt 21 almindelige milongaer og en gallamilonga med støtte fra Svendborg
Kommune og Borgerforeningen.
Undervisning inden tangosalonen med varieret og begrænset succes.

Statistikken for Morbror Tage viser at første halvdel af 2019 havde 29 deltager på hver milonga og
sidste halvdel havde 21. Der skal ca 25-26 personer ind i snit pr milonga set over et år for at den
løber rundt, og i 2019 var der 25. Gallamilongaen tæller ikke med i det regnskab.
Regnskab for Morbror Tages Tangosalon viser at milongaen kun lige løber rundt.
Gallamilongaen løb lige rundt med støtte fra Svendborg Kommune på 10.000 og sponsorat fra
Borgerforeningen.
Morbror Tage ledes af en styregruppe under foreningen Tango Sydfyn, der har fri råderet over
salonens midler, så længe der ikke køres med underskud jf samarbejdsaftalen mellem styregruppen
og bestyrelsen.
Fokus på at få flere ind i at arrangerer tango på Sydfyn
Foreningen har løbende fokus på at være med til at få flere til at interesserer sig for den argentinske
tango. Vi kan kun opfordre flest muligt til at begynde at arrangerer feks milongas og undervisning.
Af samme årsag, vælger jeg at trække mig fra bestyrelsesarbejdet. Vi skal have nye ind, der kan være
med til at sætte deres præg på tangoen på Sydfyn, komme med vilde ideer og føre dem ud i
tangolivet.
Jeg vil stadigt være medlem af foreningen og danse alt hvad jeg kan, og hvis den nye bestyrelse
ønsker det, vil jeg fortsat tage mig af sociale medier, hjemmesiden og lave grafisk arbejde.
Inden vi stiftede foreningen, havde vi et andet tangofællesskab, et mere uformelt et, hvor vi
indimellem mødtes og snakkede tango. Der kunne komme op til 20 til sådanne møder og mottoet
var ”Hvis ikke nogen gør noget, så sker der ikke noget”. Det var blandt andet ved et af disse møder at
ideen til Morbror Tages Tangosalon blev formuleret.
Interessen for tangoen voksede, og på et tidspunkt, løb vi ind i at det var problematisk for os at søge
penge til diverse tangoprojekter, og derfor startede vi foreningen Tango Sydfyn. Og nu er vi her i
dag, med en forening, der både er traditionel og samtidigt gør tingene lidt anderledes. Det har vi
skabt, alle sammen, og jeg er stolt over at vi er nået så langt.
Min drøm for tangomiljøet på Sydfyn er, at den tør tænke stort. Tage nogle chancer, blive usikker på
om det nu går. Det er der vi lever og udvikler os, når vi for en stund mister balancen, inden vi igen
finder den sammen. Det kunne feks. være i et halvt år at lave en milonga hver uge, samtidigt med at
Morbror Tage også køre OG lave ”Den sydfynske tangoskole”, hvor flere undervisere går sammen.
Alt sammen for at skabe mest mulig omtale og fokus på den argentinske tango i Svendborg og
omegn.
Tak for tilliden og tak til den siddende bestyrelse for et godt og produktivt samarbejde siden vi
stiftede foreningen i 2017. Vi ses på milongaerne…

