Referat af bestyrelsesmøde. 2/10 2017
Bestyrelsen mødtes mandag d. 2/10 2017 kl 16:30 på Svendborg Bibliotek. Alle var tilstede inkl suppleant.
Den “blå fovlder” skal genoptrykkes og Tina har lavet tekstforslag som Morten har lagt ind i det
eksisterende layout. Teksten blev gennemgået og få layout ændringer blev diskuteret. Morten opdaterer
udkastet indtil alle siger ja via facebook. Derefter sendes folderen til tryk.
Tango Sydfyn har søgt Svendborg Kommune om at blive godkendt som frivillig forening. Kommunen
arbejder på sagen, udv. møde 23/10. Vi har efterfølgende erfaret at det er ikke absolut nødvendigt at være
godkendt, for at kunne søge støtte hos feks Svendborg Musikråd. En evt. godkendelsen kan betyde lettere
adgang til lokaler. Bemærkning. Tango Sydfyn og en forening ved navn Tango på Fyn eksisterer allerede på
kommunens foreningsregister.
Mobilepay, det oprettede nr. er opsagt. Det nummer vi oprettede hos CBB eksisterer ikke mere, Trine
kontakter Claus mhp ændring på Borgerforeningens. 67126 er det kommende erhvervs mobilepay nr. Alle
oplysninger er indsendt til Mobilpay og vi venter på at den gå igennem.
DGI byder os velkommen, de synes knaldhamrende godt om argentinsk tango. Erik har talt med DGIs
advokat, som gerne vil besøge os. Foreningen kan max hæfte med sin formue med mindre vi handler groft
uagtsomt. Konsulent Anders fra DGI vil gerne mødes med bestyrelsen. Vi besluttede at snakke om ting vi
gerne vil snakke med Anders om ved næste bestyrelsesmøde d. 1/11 2017.
Bestyrelsens konstituering er meldt ud på vores FB side Tango på Sydfyn og på hjemmesiden
www.tangosydfyn
Billeder: Morten har delt med bestyrelsen alle de billeder han i Morbror Tages tid har taget, ligger på
DropBox
DRopbox........ Morten laver et dropbox kursus på et af de næste møder.
Susanne spørger om priserne på MT: 40kr for medlemmer af Tango Sydfyn og 50kr for ikke medlemmer,
også selv om de er medlemmer af f.eks. Baila el Tango.
Morten ligger undervisning i det sydfynske område ind på TangoSydfyn.dk. Det er fortsat intentionen at
bruge Bailaeltango.dk, men markedsføringsmæsigt giver det mere mening at give link til TangoSydfyn.dk
end til Bailaeltango.dk.

Næste møde 1/11 kl 15:45 på Bib lokalet på 1.sal
Dagsorden:
Dropbox - Morten giver en introduktion
Koncert - er alt klart? Stine Engen kommer på Morbror Tage d. 2/11.
Kontraktudkast fra Morten til samarbejde om arrangementer mellem Tango Sydfyn og 3. part.
Svar fra Svb Kommune vedr godkendelse eller ej.
Ting til når konsulent Anders fra DGI kommer.

