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Referat bestyrelsesmøde Tango Aalborg søndag d. 22/3-20, gennemført 
som en messengersamtale. 
 
Mødedeltagere: Henning Møller, Karin Bloch-Bergstedt, Henriette Sørensen, Trygve Engen og 
Nana Bom Simonsen (ref.). 
 

1. Aktuelt. Bestyrelsen er enige om, at vi aflyser 2. kvartals undervisning på grund af 

coronaepidemien. Henriette melder dette bredt ud på hjemmeside og facebook. 
Henning opsporer de, der har betalt forud, og sørger for, de får deres penge tilbage. 
Mht. vores aflønning af underviserne. De/vi er jo i bund og grund frivillige amatører, der 
lønnes af deltagerne på de respektive hold. Deltagere er der jo så ingen af nu, dermed 
ingen indtægt til dem. For Gunner´s vedkommende har vi ingen kontrakt, der sikrer ham 
løn - han er med andre ord selvstændig, og søger formentlig (forhåbentlig) støtte til sin 
virksomhed ad andre kanaler. Gunner har meldt ud, at han gerne vil forsøge at 
kompensere - ikke 1 til 1 - men dog et eller andet til deltagerne fra kvartal 1, der "mangler" 
3 ud af 6 ganges undervisning. De øvrige undervisere vil også  ”gi´ en ekstra gang” eller 
lignende. Alle idéer bliver gennemført i det omfang vi kan booke lokaler. 

 

2. Corona-afdæmpning. Karin foreslår vi alle lægger hovederne i blød forud for næste 

møde (d. 10. maj), for netop den dag at planlægge en event, der kan samle os alle, når vi 
"får lov" af myndighederne igen. 
Trygve vil samle nogle link´s  og idéer til tangounderholdning, der kan trække os igennem 
ørkenvandringen, før vi kan mødes igen. Disse skal også på hjemmeside og facebook. 

 

3. Ny webløsning – afløser af Clubcommander, samt ny hjemmeside. Der er støtte fra 

hele bestyrelsen til systemet Klubmodul, der er nøje studeret af Henning, web-gruppen og 
Ole Mikael. Karin deltager fremover også i den gruppe, der skal udforske og strikke vores 
udgave af systemet sammen. 

 

4. Der er flere ønsker til indkøb af remedier til hjælp i undervisningen. En flip-over, 

der kan anvendes ved undervisning til forklaringer i form af tegninger på figurer m.m., 
optegninger af rytmer, derudover som nyhedstavle/program til events, brug ved foredrag – 
og måske endnu flere anvendelsesmuligheder. Trygve undersøger markedet og indkøber. 
Dernæst Theraband-elastikker, som underviserne stiftede tango-bekendtskab med ved 
deres egen underviserworkshop i januar. Igen undersøger Trygve markedet og indkøber. 
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(Udenfor referat – måske kunne Helle Merete også undersøge dette marked? Hun kender 
garanteret nogle gode indkøbssteder som gymnastikudøver). 

 

5. Efteråret 2020. Vi venter med den store planlægning til næste bestyrelsesmøde, når 

der er mere overblik over verdenssituationen. (Men, der var noget med 20. november, 
hvad var nu det, jeg kan ikke huske det..?).  

 

6. 2021´s vedkommende – der har El Abrazo 20 års jubilæum! Trygve opfordrer til, vi 

allerede nu begynder at tænke over, hvordan vi skal fejre og markere det. Måske skulle vi 
have nogle af undervisere og bestyrelsesmedlemmer fra dengang med ind over. Måske 
skulle vi oprette en idébank. (Udenfor referat: Her skal nok sættes en tovholder på, der 
selvfølgelig afstemmer med bestyrelsen). Karin efterlyser måder på, hvordan vi kan holde 
øje med musik og orkestre, vi evt. kunne tænke at bruge i denne og andre sammenhænge. 
Trygve oplyser, at med hensyn til musik er det meget vigtigt med langtidsplanlægning. 
(Igen udenfor referat: Måske kunne vi - udover de andre ting - tage en snak om, hvordan 
man ”gør” dette til næste møde?). 

 

7. Workshops. Ayelén og Iván, der var på tale til en gang i maj, er helt aflyst. Morten 

Wadstrøm fra Svendborg har tilbudt at afholde en workshop for dj´s, evt. kombineret med 
et dj-job til en milonga. Vi blev enige om, at Nana kontakter Morten og beder om 1 eller 2 
datoer i efteråret. (Men vi blev ikke enige om hvilken ugedag. Fredag bliver nok lidt svært 
for ham at nå frem til, men der er det nok muligt at få kulturbroen. En lørdag er det 
nemmere for ham at nå frem, til gengæld mener jeg skakklubben har booket kulturbroen 
om lørdagen? Endvidere – hvis det skal kombineres med dj-job – det må vi se på senere,- 
kommer jo an på, om vi har en milonga i tankerne på det tidspunkt han kan tilbyde 
workshop. Giv lige lyd mht overvejelser om ugedag, tak). 

 

8. Evt. Sy-workshoppen, der skulle have været afholdt d. 25/2, bliver afholdt så snart der 

bliver åbnet op for den slags arrangementer igen. Trygve oplyser, at Walther har et 
tangoprojekt i støbeskeen til august. Det skal foregå på hhv. Kulturbroen og i Fjordparkens 
lokaler. Salsaforeningen har adspurgt om vi også ønsker spejle på væggene på 
Kulturbroen. Det er nok mest Salsaforeningens interesse. Vi afventer yderligere tiltag fra 
Salsa´ernes side, når alting er mere normalt igen. 

 

 


