
 

 

Bestyrelsesmøde Tango Aalborg tirsdag 20-10-2020 
Deltagere: Henriette, Karin, Trygve, Nana, Henning (ref.). Lokation: Kulturbroen 

Dagsorden  
1. Bordet Rundt - 5 min til hver 

- personlig status 

2. Kommunikation 

- ansvarsområder 

- kontaktpersoner og opgavefordeling 

- informations flow 

- forretningsgange 

3. Underviser møde 

- forberedelse 

Evt. 

- Jubilæum? 

- andet? 

 

Ad 1 Bordet rundt: 

Nana indledte med at konstatere, at hun er glad for sin rolle som 

kontaktperson til undervisergruppen, og rollen som tovholder og 

initiativtager omkring underviserdagen igen i 2021, hvor den forventes at 

komme til at ligge 13-14-15 februar eller 6-7 marts, afh. af Martin og Annas 

præferencer. 

Der er igen søgt om tilskud fra kommunen, og vi forventer, at det igen vil 

lykkes os at opnå 500 kr. pr. deltager, hvilket sandsynligvis ikke er helt nok til 

at få arrangementet til at løbe rundt uden tab. 

Nogle undervisere har ønsket flere underviserdage i løbet af året – det er 

nok ikke realistisk, med mindre det kan laves som webinar, hvilket Martin og 

Anna ikke er afvisende overfor. 

DJ kurset ved Bo er udsat, indtil vi igen kan give folk lov til at være DJ på 

søndagspraktica, så man kan få lov at prøve det i praksis efter 

undervisningen. 

Nana foreslog, at foreningen tegner et Spotify abonnement til 

medlemmerne, så man kan dele playlister. Henning og Trygve havde flere 

argumenter imod, dels de løbende udgifter, dels de mange brugere, og dels 

at mange selv har Spotify eller andre musiktjenester i forvejen. 



Nana oplyste i øvrigt, at hun er meget ophængt for tiden grundet sygdom i familien, men hun vil gerne selv 

sortere i opgaverne, og ønsker ikke at blive skånet for henvendelser. 

Henning orienterede om ansøgningen om Mastercard tilknyttet vores hjemmeside, som er i gang, men 

kommet retur med nyt skema, der skal udfyldes. 

Den økonomiske situation for foreningen er lige nu, at vi – trods ekstraordinære udgifter til oprettelse af ny 

hjemmeside og tilhørende nets-opkobling på 11.200 kr. - alligevel kun har et underskud år-til-dato på 8.900 kr. 

Der er nok ikke udsigt til hverken større indtægter eller udgifter resten af året, så vi forventer at årsresultatet 

kommer til at ligge i den størrelsesorden, således at den egenkapital (frie midler) der ved årets start var 49.000 

kr. nok er reduceret til 40.000 kr. til nytår. 

Vi har d.d. 77.000 kr. på bankkontoen, og skylder i princippet 37.000 kr. væk, primært forudbetalt undervisning 

i 4. kvartal og skyldig lokaleleje til Aalborg Kommune på 5.000 kr. for 2. og 3. kvartal. 

Henriette fortalte, at hun primært bruger meget tid på SO-ME, især Facebook, men også Instagram, som er 

svær at håndtere, men som retter sig mod et lidt andet klientel.  

Desværre er medlemmerne, og i særdeleshed underviserne, ikke så gode til at dele opslagene, og Henriette 

ville gerne have formuleret en opfordring til underviserne, om at medvirke til at dele (deres egne) 

undervisningsopslag. 

Henriette vil meget gerne have bevilget mindre beløb til at booste Facebook opslagene mod eksempelvis 

universitetsmiljøet. 

Karin arbejder primært med hjemmesiden, og dens tekster og grafiske fremtræden. Selv om Karin også har 

været meget syg, er det lykkedes at følge med behovet her i opstarten, men der er et stort ønske om at få 

opslagene tidligere, så man har lidt tid til at få det lavet og koordineret ordentligt. 

Karin oplyste, at hun har ambitioner om at få gjort mere ved forsiden, og nye sider med baggrundshistorier og 

evt. noget af materialet fra den gamle hjemmeside, og måske noget bedre information om, hvordan vi 

arbejder i foreningen og om arbejdsgrupper og kontaktpersoner. 

Connection fra hjemmesiden til Facebook fungerer godt – også den anden vej – og det skal vi benytte mere. 

Trygve udleverede et Årshjul som beskriver årets traditionelle begivenheder i en evighedskalender. 

Endvidere udleverede han en beskrivelse af login på Aalborg Kommunes fritidsportal, til brug for en 

orientering til nye undervisere, og en opfordring til, at vi får slået fast, at underviserne selv har ansvaret for at 

afmelde de lokalereservationer, der ikke er behov for.  Henning bad om at få den tilsendt som PDF, så vi kan 

uploade den til undervisernes filområde på hjemmesiden. 

Føniks arrangementet blev en succes, og gav tiltrængte indtægter til musikerne. Trygve mente, at der er en 

chance for at succesen bliver gentaget på et tidspunkt.  Tango Aalborg kommer til at bidrage med ca. 270 kr. til 

en receptionist, der skulle blive lidt længere på Utzon. Henning udtrykte, at vi nok burde have diskuteret i 

bestyrelsen om foreningen skulle have støttet arrangementet. 

Ad 2 Kommunikation: 

Karin lagde op til emnet med at beskrive en frustration over, at det er svært at finde ud af, hvem der gør hvad i 

bestyrelsen, og udtrykte et ønske om at få beskrevet forretningsgange omkring beslutninger og reaktion på 

eksterne henvendelser til bestyrelsen. 



Trygve beskrev de eksisterende udvalg: 

Milongaudvalget (som har 2 repræsentanter i bestyrelsen) 

Sommertango – som Janne hidtil har varetaget – vi må spørge på generalforsamlingen om nogen vil overtage, 

da Janne har ønsket at stoppe. 

Webgruppen. Opgavefordeling og omfang blev drøftet. Er det nok med 3 medlemmer i gruppen? 

Kontakt mellem bestyrelse og undervisere ved Nana fungerer fint. Karin opfordrede til at Nana stemmer mails 

til underviserne af med bestyrelsen inden udsendelse, så vi får alle spørgsmål og opfordringer med ud, når der 

skrives til underviserne. Nana er i gang med at forberede en mail til underviserne med ønsker til undervisning i 

de første 2 kvartaler i 2021. så vi får datoer, tekster og billeder i god tid. Mailen skulle gerne sendes ud inden 

undervisermødet næste uge. 

Det nye udvalg for at skaffe nye yngre medlemmer, som blev valgt på generalforsamlingen, bestående af 

Gorm, Britta, Eileen og Trygve. Vi har ikke hørt noget fra gruppen, og Trygve lovede at tage fat i den. 

Og på torsdag danner vi forhåbentligt et jubilæumsudvalg til at forestå foreningens 20 års jubilæum næste år. 

Karin er tovholder på dette arrangement, og opfordrede flere til at melde sig! 

Der blev nævnt et par eksempler på kontakter direkte til formanden, som har skabt frustration, fordi nogle 

følte, at der foregik noget som bestyrelsen burde være involveret i: 

Jon har kontaktet Trygve for at spørge om han kunne bruge foreningens navn på en ansøgning til Norlys på 

støtte til et dansegulv/pavillon på Nørresundby havn. Trygve tog positivt imod ideen, fremskaffede priser, og 

var i kontakt med Aalborg Kommune, men Jon sendte ansøgningen, inden den blev ordentligt bearbejdet. 

Et andet medlem har kontaktet formanden med henblik på at lave danseaftener på the Warf. Trygve 

undersøgte stedet og lavede et forslag til bestyrelsen, som ikke var så lune på at gennemføre ideen så længe vi 

har lukket for søndags coronapraktica. 

Henning mente at de 2 eksempler er behandlet helt efter bogen. Det er normalt at en formand kan tage imod 

og forholde sig til den slags henvendelser, sådan som Trygve har gjort, og bestyrelsen er blevet orienteret på 

et passende tidspunkt. 

Karin gjorde opmærksom på, at man ikke skal undervurdere at de andre bestyrelsesmedlemmer også kan 

bidrage med input til kommunikationen, inden det udvikler sig for meget. 

Ad Evt: 

Trygve foreslog at lette lidt på coronadepressionen ved at rykke foreningsdagen fra januar til december, så vi 

kan kompensere for den aflyste julefest med en foreningsdag. Bestyrelsen besluttede at undersøge, om vi i 

stedet kan sprede foreningsdagens aktiviteter over et antal søndag aftener, og spørge underviserne om de vil 

bidrage hver især med et indslag på eksempelvis 45 min på en søndag aften. Det skal være noget som alle – 

også begyndere - kan deltage i. Så kan vi lave aftenerne gratis, men med tilmelding, så vi sikrer maks. 10 par i 

kulturbroens lokaler. 

Nana medtager denne opfordring til underviserne i mailen 

 

Kommende møder: 



Torsdag 22-10-20 kl. 19:00  Jubilæumsworkshop Vestre Fjordpark 

Torsdag 29-10-20 kl. 19:00 Undervisermøde hos Trygve og Karin 

Tirsdag 24-11-20 kl. 19:00 BM på Kulturbroen 


