
Bestyrelsesmøde  05.11.2012 

Tilstede: Hele bestyrelsen + suppleant 

Dagsorden: 

1. Løbende forretninger 

2. Oplæg til generalforsamling 

3. evt. 

 

ad 1. 2 arrangementer forsøgt, men med manglende tilslutning. In casu Berna Dilek, og dans på Tre 

Konger, hvor kun 4 personer havde meldt sig. 

Arrangement med Andres 3.11 blev gennemført med 5 par, hvorved arrangementet løb rundt. 

 

Der drøftes evt. afmatning, og om der aktuelt er for stort udbud i forhold til efterspørgslen. 

Ved Andres ´arrangementet blev 4 nye tilmeldt foreningen for 50 kr- , da der kun er kort tid tilbage 

af året. 

Der er aktuelt 22 medlemmer i foreningen. 

Sommerarrangementet hos Per i Jerslev var vellykket. Foreningen betalte DJ. 

 

Forslag om practica i Næstved. 

 Michael vil gerne holde practica, fx hver anden søndag 19-22, forskudt i forhold til Værkerne i Sorø. 

Hjælper det på tilslutning, hvis der meddeles lidt servering? 

Vi skal huske mails om datoer. 

 

Der drøftes eventuel fælles kørsel til Gimle arrangementer, og evt. arrangementer på Fuglsang. 

 

Der mangler information om arrangementer! 

 

Charlotte de Neergaard har vist planer om genopfriskningskursus i Slagelse. 

 

Det er svært at koordinere information om arrangementer i Næstved, Slagelse, Sorø,  Gimle, 

Fuglsang, Fensmark. 

 

Der henvises til Tango. Slagelse.dk, Niels nævner Tango Vestsjælland, med opsamling 1x månedligt. 

 

Økonomi: Ved årets start 4300-. Aktuelt 5300- kroner. 

 

Forestående generalforsamling: 

1. valg af dirigent 

2. formandens beretning 

3. fremlæggelse af revideret regnskab 

4. indkomne forslag, som skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen 

5. fastsættelse af kontingent 



6. valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. valg af suppleant og 2 revisorer 

8. eventuelt 

 

Forslag: 

 Netta undersøger evt. muligt orkester 

Dato: 02.02.2013,fra 17-19, madlavning fra 19-20, dans 20-24 

 

Valg til bestyrelse 

Niels , Michael, Søren er ikke på valg. 

Inger og Ole afgår efter tur , og genopstiller ikke. 

Niels undersøger om der er kandidater 

 

Revisorer og suppleant på valg. 

Niels undersøger om der er kandidater. 

 

Evt: 

Der er aftale med Johan indtil jul om undervisning. 

Hvilken ugedag? Tidspunkt? 

Der planlægges ikke sommerundervisning 

 

Der ønskes koordinering med andre foreninger, så man kan komme der på Sorø medlemskab. 

Der ønskes kontakt med Gimle, specielt hvis der dannes Næstved forening. 

 

Der ønskes 2 par til skyggespil på Kyndelmisseaften i Sorø 

 

Niels vil forfatte vejledning om hjemmesiden. 

 

Aktuelt er der undervisning tirsdag i Næstved ved Linus til jul om tirsdagen 19-21. 

Torsdag i Sorø fra 17.45-19.30 

Og tirsdag i Næstved ved Bjørk, niveau 2+3 18.30-20.00, 

Og påtænkt niveau 1 20.15-21.45 


