
 

 

Bestyrelsesmøde Tango Aalborg tirsdag 08-12-2020 
Deltagere:  Karin, Trygve, Nana, Henning (ref.). Lokation: Kulturbroen 

Fraværende: Henriette 

Dagsorden  
1. Bordet Rundt - 5 min til hver 

- personlig status 

2. Kommunikation 

- ansvarsområder 

- kontaktpersoner og opgavefordeling 

- informations flow 

- forretningsgange 

3. Generalforsamling i januar 

- forberedelse 

Evt. 

- andet? 

 

Ad 1 Bordet rundt: 

Nana orienterede om underviserdagen 2021 – det er ikke lykkedes at få 

kontakt med Martin og Anna endnu, og heller ikke med Heidi Pedersen fra 

Fritidsforvaltningen. Nana foreslog at inddrage fredag aften til workshops 

eller privatundervisning for medlemmerne. Nana forventer deltagelse af 10-

12 undervisere og den kommer til at ligge 13-14-15 februar eller 6-7 marts, 

afh. Af Martin og Annas præferencer. 

Karin gav en status på opdatering af hjemmesiden, der mangler noget 

endnu. 

Henning gennemgik økonomien – Bankbeholdning lige nu er 77.894 kr., men 

vi skylder underviserne afregning for 4. kvartals undervisning – hvis ellers de 

får den gjort færdig i år, og vi skylder Aalborg kommune for lokaler svarende 

til 7.500 kr. så der skal snarest op mod 40.000 kr. ud til disse ting. 

Der forventes fortsat et underskud for 2020 på knap 10.000 kr., således at vi 

har en egenkapital på godt 40.000 kr. når vi går ind i 2021.   

Trygve er blevet kontaktet af Silvia og Bo, som ønskede at opdele 

kulturbroen i 2 sektorer, for derved at få plads til flere deltagere. Dette 

skabte en del diskussion om mulighederne.   



Peter Meyer har flere gange kontaktet bestyrelsen med henvisninger til M2’s måde at dele lokalet op, men 

Trygve mente at Aalborg Kommune er mindre begejstret for den praksis. Trygve vil tale med DGI om de har 

forslag til løsninger omkring sektoropdeling. 

Ikke mindst Helle og Lasse har behov for at gøre noget, og det underbygges af, at der ikke kan blive plads til at 

køre 2 hold om onsdagen, hvis der efterfølgende skal være et hold med Susanne og Trygve.  Der blev talt om at 

finde større lokaler, eksempelvis multihallen 

Ad 2 Kommunikation: 

Trygve foreslog at udskyde dette punkt til hele bestyrelsen er samlet igen. 

 

Ad 3 Generalforsamlingen den 24. januar 2021 

Henning opretter mulighed for tilmelding på grund af forsamlingsrestriktioner. 

Nana sørger for sandwiches til alle tilmeldte til kl 19:00 

Trygve booker kulturbroen, og skriver beretning 

Henning har regnskabet klart til gennemgang på bestyrelsesmødet 12.01.21 

Vi skal have dagsorden og indkaldelse til generalforsamlingen ud senest den 04.01.21 

Ad Evt: 

Der opstod en idé om at lave en julegave med gavekort til begynderundervisning og inkludere 1. års 

medlemskontingent gratis. Gavekortet skal primært fyres af på Facebook i dagene op til jul. 

Kommende møder: 

Bestyrelsesmøde tirsdag 12.01.21 

Generalforsamling 24.01.21 

 


