Referat af forretningsudvalgsmøde og bestyrelsesmøde d.05.05.2015 hos Jens
Forretningsudvalgsmøde tilstede: Thomas, Anne Dorte, Jens, Michael og Jette:
1) Koda indberetning ved Jette
2) Tro og love-erklæring til Sport og fritid ved Jette
3) Bankaftaler underskrives og indsendes v. Anne Dorte
4) Klub-liv DK har fra DGI har forespurgt om vores deltagelse, vi ser på det til næste gang
5) Økonomien ser sund ud, det kører med småjusteringer i Conventus, vi har nu 173 medlemmer !

Bestyrelsesmøde tilstede: Thomas, Anne Dorte, Jens, Michael, Jette, Valerie, Mette og Peter:
1) Gennemgang af udvalg:
2) Fredagspractica udvalget: vi har hørt at, der er mangler ved nuværende ghettoblaster, vi tænker
man skal undersøge stik og adaptermuligheder inden vi køber nyt.
3) Lørdagsmilonga-udvalg – den næste er 20.06 – Thomas og Jette er i gang med planlægningen
4) Workshop-udvalget: sommerkurset er besat og sep. og okt. er planlagt. se hjemmesiden
5) ”Dans-i Byrummet”-udvalget: Dansens Dag d.29.04 var en dejlig dag, men også ting der skal
justeres til næste gang, der kom mange om aftenen til både intro og milonga. Stor tak til alle der
var med! Michael foreslår nogle sommerdans arrangementer for medlemmer på udvalgte og
smukke lokaliteter. I den forbindelse har han været i gang med at undersøge transportable gulve,
de er ikke billige, så derfor har han også tænkt i ansøgninger til fonde mv. Han arbejder videre. TAK!
6) Søndagsmilonga-udvalget: Eugene har været en utrolig god og stabil vært længe, men har stået
meget alene om værtsskabet og Eugene har talt om at holde på et tidspunkt. Vi talte om
vigtigheden af, at vi i alle udvalg er flere faste personer på til enhver tid. Vi håber vi kan få pustet
nyt liv i Søndagsmilonga-udvalget og bibeholde Eugenes gode energi. Thomas taler med Eugene om
at finde et par nye med-værter. Vi er alle enige om, at søndag eftermiddag er et godt tidspunkt,
som vi ikke vil opgive. Vi er dog parate til at flytte tidspunktet en time frem (kl.15) og også til at
flytte til midtbyen (Folkestedet), hvis udvalgets værter ønsker det.
7) PR- og web-udvalget: Her talte vi igen om vigtigheden af at være flere på i forhold til sårbarhed
overfor at man i perioder ikke har tid til så meget frivilligt arbejde, som i andre perioder. Thomas vil
tale med Jan. John har tilbudt sig som med-web til nyhedsbreve og hjemmeside. Michael og Peter
kører løb sammen nu om billeder, print mv. Vi talte om medlemskort, som vi er enige om, at vi
fortsætter med, vi skal have nogen i gang med at spørge om medlemsfordele (detailhandlen).
Valerie vil spørge en danse-butik i Højbjerg. Det handler også om at sende et klart signal om, at vi er

en forening og at man skal være medlem, at Tango Aarhus arrangementer er for medlemmer. Vi
skal blive bedre til at bede om at se medlemskort til arrangementerne.
8) Nytårsbalsudvalget.: Orkester og lokaler er bestilt
9) Behandling af forslag om musikanlæg: Thomas fremlægger konkrete forslag, priser mv. og der
diskuteres livligt om behov. De er vigtigt for os, at blive kendt for god lyd til TA arrangementer, men
at det samtidig er let anlæg at transportere - og vi beslutter at afprøve to af anlæggene (prisleje 1723.00) til næste søndagsmilonga d.07.06. Thomas køber dem hjem og vi kan efterfølgende aflevere
et af dem.
Evt)
1)Valerie har undersøgt og foreslår reklamespot i GoFM, 70 spot. Specielt med henblik på at
reklamere for de tre introgange i august, hvor de lokale undervisere vil stå for intro. Pris med moms
er knap 10.000 – vi er enige om er for mange penge at bruge. Snak om andre PR –muligheder. l
2)Peter vil holde øje med muligheder for TA i det nye beboer- og foreningshus på Fjordsgade skole
3) Kulturby 2017 – hvem har interesse, tid og lyst til at stå for TA deltagelse. Thomas vil spørge
Elisabeth m.fl. om det var noget de vil udvikle på.
Referant Jette

