Referat bestyrelsesmøde 4/1 2019
1. NytårsMilonga
Tovholdere er Else og Marie-Louise, samt Eugene på musikken. Der er styr på det overordnede… få
detaljer er i proces.
2.
Økonomi
Vi har fin økonomi til at gøre det vi planlægger i 2019. Regnskabet for 2018 er ikke gjort færdigt,
men det ser fint ud.
3.
Årshjul 2019
Jette er koordinator på årshjulet, der skal i trykken og ligge klar til nytårsmilongen 19/1
Nyt tiltag i 2019 er 3-4 datoer (hverdagsaftner) i samarbejde med DOKK1 med begynderintro og
lille milonga på Udsigten – ala Tangoens dag. Charlotte er kontaktpers. til DOKK1.
Dansens dag 29/4 på Elværket i Åbyhøj – intro og milonga. Mar-Lou er tovholder
4.
Generalforsamling og bestyrelsesmedlemmer på valg
Generalforsamlingen 2019 bliver fredag d 29/3 kl 18.00. efterfulgt af practica. Gitte og Else træder
ud af bestyrelsen.
5.
Nyt fra udvalg:
a.
Tangolab (tovholder Charlotte)
Der er flere planlagte Labs i foråret:
2x valse-musikalitet i januar/februar med Søren Pape
den 1. fredag i Marts (1/3) er der begynder intro med Charlotte og Carsten, og fredagspracticaen
efterfølgende er begynder-venlig og begynder-orienteret. Charlotte og Carsten også DJ/Værter.
b. Fredagspractica
Bestyrelsen ønsker i udgangspunktet at der skal være fredagspractica hver fredag – i det omfang
det er muligt. Det er vores mest faste af de faste medlemsarrangementer – det er vores ugentlige
medlemsaften, det er her vi udvikler vores ’foreningskultur’ og lærer hinanden at kende, det er
der man altid kan komme for øve og danse og samtale, uanset niveau og partner…
Det KAN blive et problem, at det praktiske med musik og værtskab ligger på lidt for få hænder. Vi
må hjælpe hinanden til at finde flere, der vil øve sig i DJ-rollen, og som vil sørge for at købe vin og
let snack og sørge for bordopstillingen – i samarbejde med DJ.
Niels Christian er tovholder/koordinator
6.
hjemmeside og logokonkurrence
Stadig i proces – bestyrelsen orienterer så snart det kan lade sig gøre
7.
evt
a.
Vi taler om ”personale-pleje”.
Nu er det sådan at når man er frivillig dj eller vært, eller på tjanse-listen til et arrangement, får

man gratis entré til det pågældende arrangement (på nær de ”dyre milongaer” (Festuge og
Nytårsbal)
b. Næste bestyrelsesmøde ultimo feb/ start marts når formanden er retur fra ferie mhp.
forberedelse af den forestående generalforsamling

