Referat bestyrelsesmøde d.02.02.2016 hos Mette
Tilstede: Thomas, Anne Dorte, Peter B., Jens Erik, Mette og Jette
Ad 1. Planlægning og aftaler for Generalforsamling søndag d.06.03.2016.:
Desværre mister vi 4 bestyrelsesmedlemmer, nemlig: Mette, Valerie, Thomas og Michael H. Jette
fortsætter, da hun stadig har et år tilbage af sin valgperiode. Vi kan vælge min. 4 og max. 6 nye
bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode, da bestyrelsen består af min.5 og max 7 medlemmer
Kasserer Anne Dorte og Jens Erik var heldigvis til at overtale i forhold til at stille op til valg. Så hvis de bliver
valgt mangler vi min.2 og max. 4 nye medlemmer. Vi hjælper hinanden med ”beretning for det forløbne år”
og vil bede repræsentanter for de forskellige udvalg bidrage. Jette sørger for formalia med den endelig
dagsorden og regnskab på hjemmeside 8 dage før. Indkaldelsen er sendt ud via nyhedsbrev. Vi vil hver især
sprede det gode budskab om at der er plads til nye stabile kræfter i bestyrelsen.
Ad. 2 Gennemgang af regnskab 2015 og fastlæggelse af budget for 2016 og 2017, samt behandling at
ansøgninger: Vi er tilfredse med vores økonomi og vil meget gerne støtte medlemmers arbejde med at få
spændende arrangementer op at stå og kørt i gang, derfor blev der afsat penge til Maraton og Festugedans,
men ikke til Lytte-tango koncert, primært fordi, der ikke var nogen plan for hvem, der ville stå for det,
hvornår eller et budget., men hvis det kan køre udgiftsneutralt er det fint.
Vi besluttede, at vi vil tolke vedtægterne mere bogstaveligt i år, da der står, at det er budget for
”kommende år” – og det må være 2017. Det er rart, at vide, hvad der er sat af til f.eks. Nytårsbal 2017,
inden dette planlægges. Vi har tidligere først vedtaget budget for Nytårsballet efter at det er blevet afholdt.
I år fremlægger vi således budget for både 2016 og 2017. Vi planlægger til stadighed at have 20-30.000 på
kontoen til eventuelle uforudsete udgifter.
Ad. 3 Gennemgang af udvalg. Vi glæder os over, at flere udvalg kører uden bestyrelsesmedlemmer, men i
et godt samarbejde med bestyrelsen. Der mangler dog folk på nogle af udvalgene og vi håber de snart
dukker op, da det er alfa og omega for vores forening, at vi er mange om at løfte de forskellige tiltag og
opgaver. Drop-in Practica; Søren& Inge, Aline&Fiszel, + ?? vi håber på der snarlig kommer 2-3 stykker mere
og at Elisabeth & Peter fortsætter indtil afløsere er fundet. Lørdagsmilonga; Jette & ?, hjælpeplan for 2016
er færdig. Søndagsmilonga; Bjarne, Aline&Fiszel og Niels Ø, hjælpeplan er på plads. Workshops og
Maraton/tangoweekend: Jette og Marianne. Kasserer: Anne Dorte og Jens Erik. Dans i Byrummet og
Festuge Dans: Eugene og ?? Nytårsbal: vi er ikke helt klar over om Birgit, Mette og Valerie fortsætter, det
håber vi. Print-udvalg: Peter B. Webmaster: Sofia og Michael B. Jensen CD-kuffert: Fiszel
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