Nordsjællands
Tangoforening
Referat af GENERALFORSAMLING i Nordsjællands Tangoforening
Tidspunkt:

Søndag den 6. september 2020 kl 16.30

Sted:

Kulturhus Fredensborg Gamle Bio, Fredensborg

Generalforsamlingen var oprindelig fastsat til den 29. marts 2020, men blev udsat pga.
regeringens forsamlingsforbud i forbindelse med covid-19 pandemien.
Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Svend Illum Hansen.
Referent: Bente Amdrup Laursen
Dirigenten konstaterer generalforsamlingen for rettidig indkaldt.
Fremmødte: 28 medlemmer
Bestyrelsens beretning ved formanden:
Det er umuligt at give en redegørelse for foreningens aktivitet siden sidst uden at komme ind
på corona-epidemien. Det er længe siden vi sidst har danset her i Kulturhuset. Generalforsamling, workshop og practica er blevet aflyst. Vi gennemfører nu generalforsamling efter
en practica, som jeg har imødeset med bæven. En stor del af medlemmerne tilhører alene på
baggrund af alder risikogruppen. Jeg har for enhver pris ville undgå at gøre foreningen til et
nyt epicenter og det ville være forfærdeligt, hvis vi kom til at smitte hinanden. Jeg håber der er
forståelse for dette synspunkt, selv om det andre steder har været muligt at danse tango i en
længere periode.
Jeg håber vi fremover igen kan glæde os over foreningens medlemmers trofaste opbakning af
practicaer og workshops.
De nye corona-regler – hvor deltagerantallet er begrænset og vi kun må danse med fast partner
– er jo ikke ligefrem fremmende for tangoens sociale karakter. De store fremskridt som vi i
løbet af 2019 så i relation til at danse med forskellige partnere, er indtil videre fortid. Men
tidligere på året så jeg et scenarium, hvor man med mindst én meters afstand mellem kvinde
og mand danser i tæt stil med mundbind og ansigts-visir!
Foreningen havde ved årsopgørelsen 57 betalende medlemmer, heraf en del nye medlemmer.
Et antal på omkring 60 medlemmer er passende dels i forhold til at vi kan lære hinanden at
kende dels i forhold til salens størrelse. Et stort velkommen skal lyde til de nye medlemmer.
I 2019 har der været afholdt 2 intro-weekender. Det så umiddelbart ud som om interessen for
tango var stigende. Ved den sidste introduktion var der dog kun 3 tilmeldte par. Undervisningen
blev gennemført, men det er et stort apparat at sætte i gang for så få deltagere, og bestyrelsen
besluttede derfor ikke at afholde intro-weekender i 2020. Det kan dog på ingen måde
udelukkes, at vi igen forsøger at kapre nye medlemmer på denne måde.

Den første workshop i 2019 var planlagt til 13. & 14. april, man da dette viste sig at være Palmesøndag var det min vurdering, at antallet af deltagere ville blive lavt og da det samtidig var
umuligt at finde undervisere, blev denne workshop aflyst – beklager! I efteråret havde vi i
september en fornøjelig og forrygende workshop med Kara og Martin - med mange glade
deltagere. 2020 skulle starte med noget nyt. Som alternativ til intro-undervisningen, ville vi
forsøge at give ”et tilbud du ikke kan afslå” med en professionel workshop for begyndere/letøvede. Til dette havde vi engageret Gunner Svendsen og Ann Berit. Gulvet var ikke overfyldt
med ny-dansere, så vi åbnede op for mere rutinerede dansere. Det er min egen oplevelse, at
vi alle fik rigtig meget ud af denne undervisning. Gunner formår at differentiere undervisningen,
så selv ”garvede rotter” føler, at de har lært noget nyt.
Og så kom coronaen – og den planlagte workshop april 2020 måtte aflyses – vi håber den kan
gennemføres til november.
Sommerafslutningen 2019 blev en milonga med levende musik leveret af Tango Furioso. Selv
om det var planlagt som en åben milonga, ser det ud til at være næsten umuligt at tiltrække
andre end foreningens medlemmer. Disse møder til gengæld trofast op, så også som afslutning
på 2019 kunne vi afholde en klassisk jule-milonga. Og med den traditionsrige og hyggelige
fællesspisning i kælderen.
Efter en hidsig debat omkring brugen vores danselokale her i Kulturhuset, ser det ud til, at vi
kan fortsætte som vanligt.
Bestyrelsen har undersøgt persondatalovens bestemmelser omkring billeder på hjemmesiden.
Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke med rimelighed kan føle sig udstillet,
udnyttet eller krænket. Billeder optaget under en forenings udfoldelse af aktiviteter kan som
udgangspunkt offentliggøres uden samtykke. Vi skal sørge for, at den eller de personer, der er
på billedet, er vidende om, at vi har tænkt os at offentliggøre billedet på internettet, så de har
mulighed for at reagere, f.eks. gøre indsigelse imod det.
Som det vil fremgå af regnskabsaflæggelsen, har foreningen en god økonomi. Det er ikke
intentionen at skabe en stor formue. Vi skal have reserver til et fuldstændigt fejlslagent
arrangement. Bestyrelsen vil derfor anbefale flere åbne milongaer gerne med levende orkester
samt at mindske deltagerbetaling til workshops. Og det bliver der brug for. Til næste år kan
foreningen fejre 20-års jubilæum – og det skal fejres! Vi har planer om en workshop med
Gunner, for at få det hele til at hænge sammen med starten af foreningen. Vores sommerafslutning skal også gerne blive med et levende orkester.
En særlig tak til foreningens revisor John Meldgaard for at revidere og godkende foreningens
regnskab. Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et formidabelt samarbejde om alle foreningens
aktiviteter. Som det senere vil fremgå, ønsker Lone og Laila at stoppe i bestyrelsen. Lone har
været formand siden foreningens start i 2001 og til 2017. Laila har været kasserer i samme
periode. Foreningen var ikke blevet dannet og havde ikke overlevet uden disse to – en stor tak
til jer begge.
Godkendt

Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne:
Ingen indkomne forslag.
Regnskabsaflæggelse:
Se bilag.
Regnskab godkendt.
Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent:
Se bilag for budget.
Budget 2020 vedtaget ved applaus.
Kontingent 2021 fastholdes – 150 kr / person
Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:
Formand:

Hans-Jørgen Malling, Asmundshøj 201, 3480 Fredensborg
Ikke på valg

Kasserer:

Agneta Sjöberg Hansen, Ahornallé 3, 3000 Helsingør
Ikke på valg

Sekretær:

Jette V. Eriksen, Thorsvænget 13, 3000 Helsingør
Nyvalgt

Webmaster:

Michael Cort Loran, Blomsterager 210, 2980 Kokkedal
Genvalg

PR:

Helle Cort Loran, Blomsterager 210, 2980 Kokkedal
Genvalg

Suppleanter:

Annedorte Friberg, Stubvænget 1, 3060 Espergærde
Nyvalgt
Steen Reves, Bel Colles Allé 1C, 2960 Rungsted Kyst
Nyvalgt

Eventuelt:
1) Formandens indstillede til generalforsamlingen om at gøre de to afgående bestyrelsesmedlemmer Lone Gothenborg (formand fra 2001 - 2017) og Laila Brandt (kasserer fra
2001 - 2017) til æresmedlemmer. Dette blev enstemmigt vedtaget. Både Lone og Laila
var initiativtagere til foreningens oprettelse og har været hovedansvarlige i at drive
foreningen siden opstarten.
2) Det blev vedtaget, at webmaster godt må lægge diverse fotos af medlemmer op på
foreningens facebookside og hjemmeside, medmindre medlemmet har sagt fra på
forhånd.

Nordsjællands
Tangoforening
Forslag til budget for 2020
Indtægter
Kontingent medlemmer

8.000 DKK

Kommunalt grundtilskud

5.000 DKK

Deltagerbetaling workshops
2.000 DKK
______________________________________________

Indtægter i alt

15.000 DKK

Udgifter
Honorar undervisere
Generalforsamling

10.000 DKK
500 DKK

Diverse arrangementer

0 DKK

Sommer-/juleafslutning

1.000 DKK

Administration
1.800 DKK
______________________________________________

Udgifter i alt

Anslået overskud

13.300 DKK

1.700 DKK

Fredensborg den _____________

________________________
Svend Illum Hansen
Ordstyrer

___________________________
Bente Amdrup Laursen
Referent

________________________
Hans-Jørgen Malling
Formand

___________________________
Lone Gothenborg
Sekretær

________________________
Agneta Sjöberg Hansen
Kasserer

___________________________
Michael Cort Loran
Webmaster

________________________
Helle Cort Loran
PR

