
Bestyrelsesmøde ,  Frederiksvej  19, Sorø, 09.08.2011 

Tilstede: 

Niels , Michael, Søren, Inger, Ole 

Referent: Ole 

PKT. 1: Økonomi.  

Niels forelægger regnskab for tiden før foreningens stiftelse, dvs. fra første arrangement med Andres og 

Charlotte de Neergaard til nu. Regnskabet godkendes af bestyrelsen. Aktuel beholdning: 

Bank 1297,90 

Kontant 1744,50 

Der gøres opmærksom på behovet for ny lydkilde til practica, evt. også arrangementer.  Der drøftes større 

anlæg. Imod taler: manglende økonomi i foreningen, opbevaringsproblem, transportproblem. 

Der drøftes boom-box. For taler billighed ,hvis brugt, let opbevaring, let transport. Ole lover at undersøge, 

evt. købe. 

Ved fremtidige arrangementer  lægges indtil videre 20 kroner oveni foreningens forventede udgift, som 

arrangementsafgift pr. person, med henblik på at have en bufferkapacitet ved arrangementer. 

PKT. 2: Evaluering af forløbne arrangementer. 

Februar: generalforsamling + arrangement . Tilfredshed. 

Marts:  Andres arrangement. Tifredshed. 

Maj: Forårsfest. Tilfredshed. 

PKT.3: Planlægning af kommende arrangementer. 

29.10. Undersøgelse ved Niels: Workshop med Andres og Charlotte de Neergaard. 

Prisforslag 150 kr. pr. person 

17.9. Undersøgelse ved Niels: Niclas Levin og Charlotte de Neergaard. 

November: Undersøgelse ved Niels:  Muligheder for tangoaften på Broby Gl. Skole/ Tre Konger/ Ludvig.  

Det sidste er nok for vovet af økonomiske årsager. Overveje levende musik. Overveje Tango DJ. 

8.5: Forårsfest 

 25.2 Generalforsamling. 

 Arrangement som sidst, dvs. Generalforsamling, Workshop, Milonga. Buffet i tillæg. 



PKT.4: Tango på Værkerne 

Bjørk har Milonga i Næstved søndag kl. 20-23. 

Vi har aftalt hver anden  søndag kl. 15-17.30. 

Foreløbig aftalt med Værkerne : 21.8, 4.9, 18.9, 2.10, 30.10, 13.11, 27.11, 11.12. 2011. 

Indtil videre medbringer Niels lydanlæg og plader. Alle kan tage plader med. 

PKT.5:  Undervisning . 

Charlotte de Neergaard underviser i Slagelse og Sorø, under LOF. Hun pauserer november pgr.  af barsel. 

Vikar overvejes. 

Der henvises til PKT.7. 

PKT.6: Broby Gl. Skole: 

Niels har taget kontakt til Jørgen From Andersen om arrangement i november. Han har spiritusbevilling, og 

der er køkken til evt. catering udefra. 

PKT. 7. Extraordinær  generalforsamling? Forslag til ændring af vedtægter. 

Bestyrelsen beslutter at undlade extraordinær generalforsamling, idet ændringsforsllag kan behandles ved 

ordinær generalforsamling i februar. 

PKT.8 :  Evt.  

Søren: husk reklame for arrangementer, incl.  Pressemeddelelse, og plakat til opslagstavle. 

Det oplyses, at Gerlev Idrætshøjskole snarligt har arrangement om og med tango. For længst afviklet inden 

det kommer ud i mail! 

 

Referent: Ole Bjørn Skausig 
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