
Tango Aalborg – Bestyrelsesmøde, beslutningsreferat 

Dato: 13.05.20 

Sted: hos Trygve, Krusemyntevej  

Deltagere: Trygve, Henning, Nana, Henriette og Karin 

 

Ad 1: Karin valgt til referent 

Ad 2: SOMMERFESTEN AFLYST – HVAD SÅ? 

Hvad gør andre foreninger/aktører i tangomiljøet? Tilsyneladende kun online aktiviteter. 
a. Det blev besluttet at afvente næste fase af genåbningen og dermed nye retningslinjer for forsamlinger 

udendørs/indendørs pr. 1. juni. 

Ad 3. NYE INITIATIVER UNDER CORONA 

a. Karolinelund / juli: afventer nye retningslinjer. Satser på at lave søndags drop-in i juli (Karolinelund) 
b. Walters telt-projekt; Der var enighed i bestyrelsen om, at vi foretrækker at de arrangementer el Abrazo står 

bag, bør henvende sig til ALLE medlemmer og helst ikke kun til faste par. 

For både a og b gælder at vi venter med begge, indtil der er vedtaget retningslinjer, der tillader ”kontaktssport” 
som vores, altså tango med kontakter på kryds og tværs. 

Vi mødes med underviserne den 8. juni, og forventer sammen med dem at afgøre om der skal åbnes for drop-in 
og arrangementer i Karolinelund i juni og juli.  

Følgende tilbud undersøges og tilbydes i stedet for Drop-In, søndag aften; 

c. Herreteknik (ex. Ole Mikael, Gunner)   Trygve 
d. Kvindeteknik (ex. Valerie)    Trygve 
e. Musikworkshop (ex. Morten)   Nana 
f. DJ og teknik kursus (Bo)        ”kunsten at lave gode spillelister” Nana  
g. Kjoleworkshops (Karin) 14.06?   Karin  
h. Foredrag (Trygve)    Trygve 

Trygve, Nanna og Karin vender tilbage med mulige datoer. 

Præmisserne er at foreningen følger aktuelle retningslinjer, udstukket af sundhedsmyndighederne og at der 
vises solidaritet = lovligt OG åbent for alle 

 

Ad. 4 EFTERÅRET 2020 – undervisning 

Erstatningsundervisning som kompensation for den afbrudte undervisning i K1: kan først tilbydes når 
timerne kan tilbydes et HELT hold. Dvs. at underviserne skal undersøge og matche sundhedsmyndighedernes 
anvisninger 

Ad 5 EVENTER efterår 2020 (milongas, workshops mm) 

Sommerfest  05.09.20  orkester / Bandonegro?  Trygve 
Dango 07.11.20  Andiamo   Trygve 

 Piazollafilm aug 20  m foredrag   Trygve 
Andre film? 
Chicho- film 

  

Ad 6 HJEMMESIDEN 

  forventes at komme i drift august 20 / K3. 

 

Ad 7 EVT     17.05.20 / KBB 


