Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde Tango Aarhus
d.20.03.2014
Tilstede: Inge Merete, Jens Erik, Anne Dorte, Peter, Luna, Christian, Jette
Afbud: Lisbet
Referant: Jette
1) Hvad brænder du for / forventningsafstemning:
Livlig snak om de store milongaer, hvor vi er 70-80 hver gang, med passioneret og
intens dans med dyb energi. Og med teamwork på frivilligholdene, der får opstilling
og afrydninger til at gå i flow, som i dansen. Mange flere nytårsballer a la 2014.
Flere medlemmer og gerne dans på eksotiske steder. At regnskab går op og at
conventus kører gnidninsfrit.

2) Konstituering
Formand: Jette Petersen.
Næstformand: Inge Merete Pedersen.
Kassere: Anne Dorte Gaardbo
Bestyrelsesmedlem og Kassere-medhjælper Jens Erik, med adgang til Tango Aarhus
konto.
Bestyrelsesmedlemmer: Luna Hvid, Lisbet Brandt,
Suppleanter: Peter Båtz, Christian Selmer Jensen

3) Medlems- lokale - og kodasnak
Snak om at blyanten skal “spidses” i forhold til at alle i døren tjekker om folk er
medlemmer når de ankommer. Vores medlemskort skal i brug. Vores billige
arrangementer bygger på, at vi har en masse medlemmer, der betaler deres kontingent
og leverer et par timers frivillig arbejde i ny og nær. Ligesom vores lokaleleje i “Sport
og Fritid” og vores kodaafgift bygger på, at vi er en forening, der laver
medlemsarrangementer. Snak om, at vi måske til næste år kun vil udbyde vores
weekend-workshops til medlemmer af Tango Aarhus ligesom ”Sommerkurset”. Vores
begynderworkshop og introtimer er selvfølgelig offentlige arrangementer, hvor vi
viser ansigtet udadtil og inviterer alle til at blive medlemmer. Så selvom vores
tilbagevendende arrangementer ikke er offentlige, er vi en åben forening, der inviterer
alle velkommen, ingen venteliste og ingen optagelseskrav! Det er nemt og billigt at
blive medlem – måske skal vi have en computer med i døren, så man kan melde sig
ind med det samme.
4) Status fra udvalgene
Nytårsudvalget. Christian går i gang med at vælge orkester på baggrund af de mange
forslag der er kommet ind. Jette træder ud af Nytårbalsudvalget efter fire nytårsballer.
Jette afventer svar på lokale til nytårsbal 2015.
Lørdagsmilongaudvalget aflyser maj-milongaen d.17.maj til fordel for Brians
arrangement. Luna og Lisbeth laver lørdags-begyndermilonga i juni, d.21.06.
Hjælpeholdene beholder deres datoer, trods aflysning d.17.maj. Mange har været
glade for at få de 2-3 datoer for dette års frivillighold.

Dans i Byrummet v. Lisbet og Luna er i gang med aftaler med Juan fra Gaya i fht
dansens dag d.29.4, hvor Tango Aarhus vil afholde Dansens Dag for medlemmerne og
med intro-time for alle interesserede.
Søndagsudvalget. Dejlige søndagsmilongaer. Webmaster beder om besked om, hvem
der hjælper generelt. Eugene efterlyser et par flere hænder til afvikling af
søndagsmilongaer, kontakt venligst Eugene og aftal, hvornår du kan og omfang.
Web-master udvalg v. Jan Bjørn. Har haft rigtig meget at gøre i forhold til generel
opdatering af hjemmesiden i et samarbejde med bestyrelsen. Vi opfordre folk til at gå
ind og ”hygge” sig med Tango Aarhus hjemmesiden. Vi har bemærket at vores
webmaster har særlige evner i forhold til forskellige ”genveje” og smarte tiltag. Kode
til forenings gmail, sørger Inge Merete for at alle i bestyrelsen får. Jan Bjørn, Inge
Merete og Jette tjekker den løbende og svarer folk, men der kan være særlige
arrangementer, hvor andre i bestyrelsen har brug for at kommunikere.
Kasserer-udvalget ved Anne Dorte og Jens Erik. Vi hjælpes ad med at få ordnet
diverse formularer så både Anne Dorte og Jens Erik får adgang til vores konto. Det
kan blive for sårbart, hvis kun en har adgang. Anne Dorte og Jens Erik skal fremover
regnes for frivillige til vores tilbagevendende månedlige arrangementer, det forventes
at de løbende fører regnskab, registrerer i Conventus mv. (½ årligt regnskab ultimo
august). Snak om hvorvidt vi kunne gøre posterne mere gennemsigtige uden at
pålægge Anne Dorte og Jens Erik mere arbejde end godt er. Måske skulle store poster
som Nytårsbal og Sommerkursus stå for sig selv. Lige nu dækker posten
”lørdagsmilongaerne” over fire slags arrangementer, nemlig nyårsballet, workshopsmilongaerne, sommerfestmilongaen og de helt ”almindelige” lørdagsmilongaer.
Ligesom posten ”workshop” dækker over såvel weekend-workshoppene som
”Sommerkurset”. Vi ridser de økonomiske betingelserne op for vores weekendworkshop; Underviserne får hvad deltagerne betaler, samt en togbillet. Foreningen
betaler resten; lokaler, forplejning, koda, PR. Underviserne levere god undervisning,
samt DJ og tango-leg om aftenen.
Print og drop-box. Peter vil sørge for at de to nye medlemmer får adgang til vores
Drop-box, hvor referater, mødeplan, billeder, oplæg mv. ligger.
Practica udvalget – det kører fint, dejligt.
Kulturby 2017 – udvalg. Vi opfordre folk til at melde sig. Hvad kan og vil Tango
Aarhus byde ind med i forhold til kulturby 2017. Skal vi have et samarbejde med
andre danseforeninger? Kan der søges midler til orkester? Til dansested – scene?

Møder justeringer for bestyrelsesåret 2014 / 2015
Vi forsøger som sædvanligt at lave en plan for hele bestyrelsesåret, som også
indeholder dagsorden og dermed husker os på ”Årets gang i Tango Aarhus”. Vi skiftes
til at lægge hus til. Et fast punkt er status fra udvalgene, på den både kommer vi
gennem det hele. Næsten. Jette justerer de sidste ting og sende planen ud og lægger
den i Drop-box

