
 
 

Referat af Nordsjællands Tangoforening Generalforsamling 2018 
 
Tidspunkt:    Søndag den 18. marts 2018 kl. 16.30   
Sted:      Fredensborg Bio, Fredensborg   
Deltagere:  26 medlemmer 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Dirigent: Svend Illum Hansen 

b. Referent: Lotte Eriksen 

c. Svend konstaterer at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt, uden indvendinger. 

2. Bestyrelsens beretning ved formanden  

Jeg vil først og fremmest takke foreningens medlemmer for trofast opbakning af practicaer og 
workshops. Vi er en lille forening, hvor stort set alle dukker op til practicaer og hvor der er min 
fornemmelse, at alle hygger sig og har det rart. 
 
Bestyrelsen har gennem mange år forsøgt at fremme tangoens sociale karakter. Vi har forsøgt med 
”stoledans”, men det bliver ofte noget rod, og er en kunstig form for den åbenhed, som gerne skulle 
afspejle selve tangoens sjæl. Til stor glæde for formanden har det sidste år vist sig, at frivillighed ser ud 
til at være den bedste form for løsning. Der er rigtig mange herrer, som er (frivilligt) begyndt at danse 
med ”nye” partnere. Bestyrelsen har derfor forsøgt at formulere regler for dette: 

1. Det første kvarter efter kaffepausen er reserveret til ”dans på tværs” 
2. Det er frivilligt at danse med andre partnere 
3. Det er god tone at danse 2 danse (minimum én hel dans) med en ”fremmed” partner 

 
Jeg vil også skitsere andre regler, som ikke fremgår af vedtægterne, men som bestyrelsen arbejder ud 
fra: 
a) Ved workshop gælder (og vil fremgå af fremtidige indbydelser) at: 

1. Først-til-mølle-princippet er gældende 
2. Tilmelding er bindende  
3. Der kan oprettes venteliste 
4. I tilfælde af sygdom/forfald kan indbetalt beløb refunderes, hvis andet par indtræder fra 

ventelisten 
 
b) Gæster ved practica kan deltage 2 gange gratis. Herefter kræves medlemskab 
 
Foreningen har aktuelt 53 medlemmer. Dette er en tilbagegang fra 2016, hvor der var 65 medlemmer 
og i 2017, hvor der var 58. Vi har fået en del nye medlemmer, specielt efter 2 yderst vellykkede 
introduktions-weekender. Desværre har vi ikke set så meget til disse par den senere tid. 
 
Foreningens økonomi er i god forfatning, hvilket har muliggjort afholdelse af workshops med virkelig 
dygtige lærerkræfter. Vi havde en workshop i foråret 2017 med Eva og Christer Søderkvist med 12 
deltagende par. Ydermere havde vi Danmarks bedste undervisere til en forrygende workshop i oktober, 
hvor Bryndís og Hany gjorde stor glæde for 15 deltagende par.  
 
 

Nordsjællands 
Tangoforening 
 



 
 
 
Webmasteren have på egen hånd lovet en overraskelse den 21. januar 2018. Trods mange forhindringer 
lykkedes det at få en aftale med et argentinsk par (Roberto Leiva & Maricel Gomez, Buenos Aires). 
 
For det næste år, har jeg arrangeret weekender i efteråret 2018 og i foråret 2019 til workshops.  
 
På baggrund af den yderst velbesøgte introduktions-weekend i november 2017, hvor Agnete og Svend 
sammen med Lone og H-J fik 4 personer til at blive så begejstrede, at de meldte sig ind i foreningen. Vi 
vil gentage denne succes både i efteråret 2018 og foråret 2019. 
 
Ved en beklagelig fejlbooking hos kommunen, var det ikke muligt at afholde en klædelig 
sommerafslutning. Der blev rådet bod på dette ved juleafslutningen hvor vi dansede til levende musik 
ved Trio Responso og efterfølgende spiste og hyggede os i kælderen – og fik ydermere lejlighed til at 
danse til Fredensborg Brass-band. Jeg har sikret mig mod gentagelse af manglende afslutningshygge ved 
at reservere kælderen til både juleafslutning 2018 og sommerafslutning 2019. 
 
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et kæmpe samarbejde om alle foreningens aktiviteter. En særlig 
stor tak til foreningens revisor John Meldgaard for at revidere og godkende foreningens regnskab. 

3. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne   

a. Ingen indkomne forslag 

4. Regnskabsaflæggelse 

a. Kassereren uddelte og gennemgik regnskab for 2017. 

b. Regnskabet godkendt med applaus. 

5. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent   

a. Budget uddelt og gennemgået og godkendt med applaus 

b. Indkomsterne er faldet pga. faldende medlemstal og deraf også mindre kommunalt tilskud. 

Bestyrelsen har besluttet at kontingent fortsætter uændret for 2018 -  årligt 150 kr. pr person. Der 

er budgetteret med et mindre underskud, som bestyrelsen mener, foreningen kan bære. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer  

Bestyrelsen består således af:  

a. Formand:  Hans-Jørgen Malling, Fredensborg   

b. Kasserer:  Agneta Sjöberg Hansen, Helsingør 

c. Sekretær:  Lone Gothenborg, Fredensborg (genvalgt) 

d. Webmaster:  Torben Andersen, Fredensborg (genvalgt) 

e. PR:   Helle Cort Loran, Kokkedal (genvalgt)  

 

f. Suppleanter:  Michael Cort Loran, Kokkedal (genvalgt) 

g. Laila Brandt, Fredensborg (genvalgt) 

 

h. Revisor:  John Meldgaard, Vejby (genvalgt)  

7. Eventuelt 

a. Meningsudveksling om live orkesteret Trio Responso:  Musikalske/mindre musikalske, dansable 

/mindre dansable, musikforståelse, lære at danse til musikken / understøtte nye orkestre, pengene 

værd/ikke pengene værd. Der var flest, der synes Trio Responso var gode og pengene værd. 

 

 



 

 

 

b. Forskellige forslag til at tiltrække flere unge medlemmer: annoncering på Facebook, Instagram, - 

bruge de unges platforme til at kommunikere.  

Hvis opslag på andre platforme. Hvem skal så tage sig af det? Webmasteren eller hvem? 

c. Invitere TV Lorry før et større arrangement for at skabe opmærksomhed om det. 

d. En enkelt stillede spørgsmål om der er et mål for, hvor stor foreningen skal være? Og om hvem der 

skal tiltrækkes? 

e. Forslag til workshop-undervisere: Hanys og Bryndis, Martin og Anna, Linus og Camilla, Bo Gito og 

Lucy, Christian og Johanne, Bo og Vicky fra Gladsaxe (ekstra forslag tilsendt efter general-

forsamlingen: Eva Lehrmann og German Cuestas) 

f. Forslag til andre arrangementer:  

i. Anders Rud tager ud og underviser i Argentinsk folkedans. 

ii. Aldo tager ud og optræder med sang på spansk. 

iii. Camilla tager ud og underviser i tangomusik og -forståelse. 

iv. Bruge tango DJ til arrangementer i stedet for dyre livebands. 

v. Musik til sommerafslutning 2018: To-mands orkesteret Cuché (saxofon, guitar, sang) Er i DK 

indtil juni 2018. mail: cuchétango@gmail.com. 

g. Opfordringer: et medlem opfordrede til at støtte Nødebo Kro´s årlige tangokoncert. 

h. Bemærkninger: hyggeligt med småborde og hyggekrog i dansesalen under praktica’en. Giver 

mulighed for at se andre danse, småpauser undervejs og småsnak. 

Fredensborg den _____________ 

 

 

 

 

________________________    ___________________________ 

Svend Illum Hansen      Lotte Eriksen 

Ordstyrer       Referent 
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Hans-Jørgen Malling     Lone Gothenborg 

Formand       Sekretær 

 

 

 

 

________________________    ___________________________ 

Agneta Sjöberg Hansen     Torben Andersen 

Kasserer       Webmaster 
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Helle Cort Loran 

PR 
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