
Bestyrelsesmøde 9/10-2013 hos Anne og Niels, Slagelse 

Til stede: Jeannette, Anne, Niels.  Afbud fra Netta, Mikael, Søren. 

Emner: 

1. Evaluering af workshop med Andres og Charlotte 

2. Evaluering af Maria Jose (torsdage) 

3. Diskussion af Sørens forslag vedr. fælleskørsel 

4. Forberedelse workshop med Berna 

5. Generalforsamling 

6. Evt. 

Workshop med Andres og Charlotte 

Der deltog 4 par + en kvinde.  En god og grundig workshop hvor deltagerne fik et godt udbytte.  Underskud: 

1366,-. 

Konklusion: der er ikke råd til 2 undervisere på det nuværende grundlag.  Vi skal simpelthen være flere par. 

Maria Jose (torsdage) 

Maria er en meget dygtig og grundig underviser, og vi har alle stort udbytte af at have hende de to torsdage 

om måneden.  Vi er 4 1/2 par der deltager fuldt ud eller delvist, og der er plads til flere.  Vi spørger Maria 

om hun kunne tænke sig en lignende aftale for jan-feb-mar (Niels spørger). 

Fælleskørsel 

VI har diskuteret forslag fra Søren vedr. fælles kørsel til arrangementer.  Forslaget kan ikke anvendes i sin 

nuværende form, da det ligner taxa-kørsel for meget og dermed vil bringe os på kollisionskurs med 

Taxabevillingsnævn og muligvis skattevæsenet.  Vi opfordrer derfor i stedet alle der har lyst, til at tilbyde 

eller eftersøge samkørsel på Facebook i grupperne "Tango Vestsjælland", "Tango i Næstved" eller "Studio 

Kafa - Argentinsk Tango". 

Forberedelse workshop med Berna 2/10 

Jeannette er ved at forberede workshoppen.  Værkerne (salen) er reserveret  16-22.  Undervisning ca. to 

tomer, kvindeteknik (med mænd).  Workshop 16-18, spisning 18-19, 19- milonga/practica, vi prøver at få 

Berna til at deltage i noget af milongaen, evt. dj'e.  Maden arrangerer Jeannette sammen med Mikael.  Pris 

for workshop og spisning bliver 300/par og tilmelding er nødvendig til maden.  Der er endnu nogle detaljer 

der ikke er på plads, men vi skriver ud når de er OK + event på FB + hjemmesiden. 

Generalforsamling 

Sidste år kom Jeannette og Anne ind i bestyrelsen, så på valg er Niels, Mikael, Søren. 

Revisorer er Inger og Klaus Ekman. 

Vi vil gerne holde en tidlig generalforsamling (fx 1/2) for ikke at kollidere med vinterferien og dermed nå 

hen til 22/2. 



Vi vil gerne lave en aktivitet for medlemmerne og vi foreslår at præsentere Maria Jose med en workshop 

efter generalforsamlingen. 

Det skal derfor kontrolleres om revisorerne kan aflevere et revideret regnskab inden 1/2, og om Maria Jose 

er ledig den dag. Anne spørger revisorer, Niels spørger Maria Jose og skolen. 

Evt. 

Vi skal beslutte os for om vi vil bruge Værkerne i 2014.  Prisen på 500,-/år er ikke afskrækkende, men det er 

for meget at bruge hvis vi fx kun skal bruge lokaler dernede een gang i løbet af en sæson.  Ellers bør vi 

aflevere nøglen pr. 1/1.  Vi kan altid melde os igen hvis forholdene ændrer sig. 

 


