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Deltagere : Michael, Charlotte, Else og Marie-Louise
afbud fra Jette, Eugene, Morten og Gitte.

1. Referat fra sidste møde – kommentarer?
Referatet fra sidst er godkendt og lægges på hjemmesiden.
2. Status fra udvalg.
a. Efterårets workshop – Linus og Camilla
Der er så småt begynde at komme tilmeldinger. Else sørger for at
lave lidt mere omtale af workshoppen for at få udbredt kendskabet
til dem.
b. Fredagspraktica
Vi vil arbejde for at få flere hjælpere, gerne tre ad gangen - til
prakticaerne og også gerne opdyrke flere DJs, der kan aflaste de
eksisterende lidt..
Bestyrelsen vil gerne foreslå alle DJ’sene / værterne at iværksætte
en lille kort seance hver gang, hvor alle kommer på gulvet og
danser med hinanden i en tanda, ex. stop-dans, bytte partner midt i
tanda el.a.
Tango-Labs program for 2019 udsættes til næste møde. Der er
allerede kommet forslag fra medlemmerne.
c. Milongaerne
i. søndage - kører fint
ii. lørdage - er der også styr på med hjælpe-holdene
3. Kommende arrangementer
a. Tangoens dag 11. december.
Der er planlagt intro for nybegyndere og efterfølgende milonga,
Charlotte er tovholder på dagen.
b. Nytårsbal- 19 januar.
Lokaler og orkestret er booket. Michael og Eugene er tovholdere.
4. Evaluering af afholdte arrangementer
a. Festuge 2017
Arrangementerne forløb meget vellykkede, var velbesøgte. Vi håber, at
Eugene vil stå for lignende arr. næste år også.
b. Workshop Eva og Martin
Meget vellykket og fuldt bookede workshops.
5. Planlægning og fastlæggelse af årshjul 2019.
Fredag 22.3. generalforsamling.
Dansens Dag og Tangoens dag foregår på Elværket næste år.
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Michael Lavocah kommer den 23. marts, der arbejdes på at finde egnet
lokale. Else og Jette arbejder videre med det.
Der arbejdes videre med de øvrige tilbagevendende arrangementer.
6. Diverse
a. Nye tiltag, nye aftaler, henvendelser
Forslag til tango-lab, behandles videre næste gang.
Medlemskab af Elværket og kontrakter på lejemål to gange i 2019 er
på plads.
b. Nyt om ”ny hjemmeside”
Udvalget orienterer om seneste nyt og skal have møde med DGI i
næste uge.
c. Evt til ”gammel hjemmeside” - Michael sørger for opdateringer
løbende, og modtager gerne materiale, billeder, text og aktuel info.
7. Eventuelt: - næste bestyrelsesmøde bliver rykket fra den 14.11 til enten
den 12.11 eller 13.11. ML sender doodle ud.

Referent: Marie-Louise
Tak til Charlotte for hygge og lækker forplejning ;-)

