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               Referat Bestyrelsesmøde Tango Aalborg

  Søndag d. 2. 2. 2020 kl. 18.00-20.00. Kulturbroen lille sal
Deltagere: Nick, Trygve, Henriette, Henning, Karin og Nana

1. Ordstyrer (Trygve) og referent (Nana) og velkommen til 
Karin og Henriette.
Trygve beskriver bestyrelsens arbejde.

2. Konstituering af bestyrelsen: formand, kasserer, medlem 
af webgruppe (desuden: hjemmeside – nyhedsbrev – 
facebook), ældresagen. Arbejdsfordeling og møderække. 
Info.
Bestyrelsen konstituerer sig som følgende:

Formand:    Trygve Engen

Kasserer: Henning Møller

Webgruppemedlem: Henriette Sørensen

Nyhedsbrev: Henriette Sørensen med hjælp fra Ole Mikael 
Sørensen, mere under pkt. 6.

Hjemmeside: samme som ovenstående

Facebook: samme som ovenstående

Kontakt til ældresagen: Trygve Engen

Kontakt til milongaudvalg: Henriette Sørensen og Nana Bom 
Simonsen

Kontakt til udviklingsudvalg: Trygve Engen 
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3. Generalforsamlingen 2020.  Referatet godkendes og underskrives af alle. Punkter 
der peger fremad/opfordringer: 

Tangotøjgruppe:
Karin Bloch-Bergstedt vil tilbyde en workshop, hvor der kan repareres eller 
fremstilles nyt tøj til tango. Det kunne være en lørdag eller søndag på Kulturbroen. 
Alle i bestyrelsen bakker op om idéen, Karin går i gang med at lave en plan.

Gulv Fjordpark (kontakt til kommune): Der var flere forslag til renovering af gulv. 
Kontakt til kommunen: Trygve Engen

Troa – Diskussion vedr. samtidige event´s i vores respektive foreninger, hvordan vi 
kan få et samarbejde, der tilgodeser begge foreningers ønsker. Kontakt til 
fritidsforvaltningen: Trygve Engen

Udviklingsudvalg: Udvalget blev til under generalforsamlingen med optaget at 
gøre foreningen mere synlig, og dermed på sigt hverve nye medlemmer. Udvalget 
består af Britta Munkholm, Gorm Holdt Madsen, Elaine Bjerg, Silvia Jensen og 
Trygve Engen. Gruppen tager kontakt til Lone Kørnøv og Falk Heinrich, der har haft 
lignende tiltag i gang tidligere.

 
4. Introer til kvartal 1 og 2.

(2020) Piazolla igen? Gunner annoncering/artikel?

Trygve har talt med Biffen – de vil gerne vise Piazzolla-filmen igen til august, 
måske/forhåbentlig på dansk denne gang, de vil arbejde på det.
Dernæst - Trygve har talt med Gunner om at afholde nogle introer op til næste 
sæson. Vi skal have noget avisomtale her. Nick ligger inde med den avisartikel om 
Gunner og Lea der eksisterer, fra dengang da tangoen var på 1000Fryd. Karin laver 
en tekst og tager kontakt til Gunner. Nick undersøger om Susanne har en 
journalistkontakt, der kan bane vej.
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5. Kommende Event´s
 Sommerfesten 13. juni + orkester workshop

Karin foreslår orkesteret Bandonegro, det skal tjekkes ud. 
 Julefesten 5. dec.

Trygve spørger Janne om hun vil booke Klitgården igen.
 Folkekirkens Hus 7. nov.?

Trygve har kontakt til Folkekirkens hus, de vil gerne lave endnu en 
tangokoncert. Trygve har forhåndsaftalt d 7/11-20 med stedet. Aftalen er 
forudsat at Andiamo orkesteret kan denne dato, samt forudsat at 
bestyrelsen godkender Trygve´s forslag om en underskudsgaranti fra 
foreningen på 4000 kr. Herved imødekommer vi den forrige 
generalforsamlings indstilling, at anvende noget af vores likvide beholdning 
til gavn for medlemmerne.
Bestyrelsen godkender underskudsgarantien på 4000 kr.

 Workshop foråret 2020?  Canyengue? Temabal? 
D. 2. Maj bliver nævnt som en mulig dato for en workshop. Trygve arbejder 
på en Canyengue-workshop. 
Fra generalforsamlingen var desuden et stort ønske om en DJ-workshop. 
Ingen fra bestyrelsen er tovholder endnu, måske bliver det først til 
efteråret.

 Kvindeteknik efterår?
Trygve vil tale med Valerie. 
Andet? (dansens dag, practicaer) 
Vi skal prøve at finde interesserede til et udvalg. Ingen her er tovholder 
endnu.

 Ny underviserworkshop om ½ år (dvs. august?) – hvordan? Udvidelse med 
workshop´s for medlemmerne? (Økonomisk støtte fra foreningen?).
Det besluttes at Nana sætter nogle tal på hvordan det kan strikkes sammen, 
så tager vi det til næste møde.

6. Hennings ny web-idé 
Henning fortæller om Clubcommander og det´s begrænsninger. Henning har undersøgt 
ikke mindre end 9 andre systemer, hvoraf Klubmodul var det mest interessante. Det 
indeholder bl.a. host til en hjemmeside automatisk, smart connection til facebook, app 
til undervisere, gratis support og meget mere. Derudover en besparelse i fht. 
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Clubcommander på ca. 1000 kr. Der er en engangs- opstartsbetaling på Klubmodul på 
9.999 på den dyreste løsning, med bedste webhåndtering.

Der bliver nedsat et udvalg til at undersøge systemet bestående af Henning, Karin 
samt webgruppen (Nick, Henriette og Bo). Ole Mikael har desuden lovet at være 
behjælpelig.

Derudover oplyser Karin og Henriette om hvordan en ”foreningshjemmeside” på 
facebook åbner for utroligt mange muligheder i fht. den facebookgruppe, vi har 
for nuværende. Dette tages også med til undersøgelse i webgruppen. 

7. Evalueringer (Julefesten, foreningsdagen, lederkursus / milonga, Piazolla)

8. Budgetter fremtidige event´s og milonga´s. 
Bestyrelsen henstiller, det er en god idé, hvis Milongaudvalget laver et lille budget 
og afstemmer med kassereren forud for milonga´s.

I øvrigt, hvis én af os i bestyrelsen skulle blive involveret i arrangementer, hvor der 
bliver satset med klubbens midler, og der er risiko for store underskud, skal vi sørge 
for, at bestyrelsen (og som minimum kassereren og formanden) er vidende om det, da 
især de 2 sidste har nogen erfaring med at se sammenhængen. 

9. Bestyrelsens indstilling til at give ”noget til medlemmerne” jvnf. vores 
nuværende kassebeholdning og henstilling fra forrige generalforsamling? (Til 
milonga´s, diverse workshop´s og diverse event´s).
Bestyrelsen er enige om, at det gøres i overensstemmelse med kassereren.

10.Evt. 
 Nøglen til Godthåbsgade

(Jeg kan ikke huske, hvad der blev enden på dette – kan nogen?)
 Nøglen til Fjordparken - hvor skal den være?

Nøglen er fundet – Trygve afleverer til forvaltningen. Foreløbig er den hos 
forvaltningen indtil andet er aftalt med dem. På sigt måske en permanent 
nøgle til os.

 Thistedsamarbejde om workshop (Grethe Harbo)
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Trygve har lidt kontakt til Grethe Harbo, Thy Tango
 Orden i vores skab

Trænger stadig
 Indkøb af Flipover til Kulturbroen

Trygve har sat i værk, at der bliver indkøbt sådan en til anvendelse for 
undervisning, foredrag m.m.

9/2-20, Nana Bom Simonsen
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