
Generalforsamling i el Abrazo 2023 
Lørdag 11-02-2023 kl. 17:00 – 19:00 
 

De 19 fremmødte medlemmer - inklusive bestyrelsen - blev budt velkommen af el Abrazos 

bestyrelsesformand, Silvia, som derefter tog hul på dagsordenens første punkt. 

1. Valg af dirigent 

Walther blev valgt til dirigent, og fik ordet. 

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt – første gang i en nyhedsmail ultimo 

november måned 2022, og efterfølgende ved opslag på Tangoaalborg.dk. Endvidere konstaterede han, at 

alle fremmødte var stemmeberettigede. 

2. Valg af referent 

Henning valgtes som referent. 

3. Formandens beretning 

Silvia viste og forklarede overheads med årets begivenheder i foreningen: 

I februar måned 2022 startede en ny bestyrelse i Tango-Aalborg, som efterfølgende konstituerede sig i fuld 

enighed således: 

Silvia Jensen, formand 

Karin Bloch-Bergstedt, aktivitets- og kommunikationsudvalg 

Peter Nielsen, underviserudvalg  

Runa Hellwig, aktivitetsudvalg 

Henning Møller, kasserer 

Der er siden afholdt 12 bestyrelsesmøder, 3 aktivitetsudvalgsmøder og 2 undervisermøder, og der er 

udsendt 4 nyhedsbreve. 

Undervisningen 

er i 2022 gennemført med 5 hold i samtlige kvartaler af vore dygtige undervisere: 

Peter & Nellie 

Gunnar & Susanne 

Trygve & Lone 

Silvia & Bo.  

I 2023 tilbyder Helle & Lasse også undervisning 

Opstart af begynderundervisning lykkedes ikke trods flere forsøg i 2022. Derfor har vi nu startet et 

samarbejde med Fokus Aftenskolen for k1 og k2 i 2023. Holdet er fuldtegnet med 8 par, og Silvia 

vedligeholder en venteliste for nye interesserede. 

De løbende tilbud til medlemmerne 

Silvia orienterede om tirsdags- og onsdagspraktica, hvor alle medlemmer har mulighed for gratis at komme 

og øve trin og dans. Der er ikke undervisere til rådighed. 

Vi har valgt at fortsætte med praktikaaftenerne, fordi der har været god tilslutning. 

Det er vigtigt, at man holder sig orienteret på kalenderen, idet der ikke er fast praktika hver uge – nogle 

gange kan der være planlagt undervisning, eller lokalet kan være forbeholdt undervisernes træning. 



 

Drop-In, søndag aften - En rigtig foreningsaften, hvor man mødes og hygger med dans og samvær. 

Susanne Hjorth er tovholder på drop-in aftenerne, og alle medlemmer opfordres til at byde ind med et 

værtskab og egen eller lånt spilleliste. Der er masser af hjælp at hente, så alle kan være med, og gøre en 

forskel. 

Årets øvrige events 

Herefter fremviste Silvia en række overheads over årets mange festlige begivenheder – 2022 har været et 

meget aktivt år, hvor vi igen har fået gang i masser af aktiviteter. 

Dans for Ukraine - I hele april 2022 indsamlede Tango Aalborg 2.742 kr. som blev doneret til nødhjælp i 

Ukraine gennem Dansk Flygtningehjælp. 

21. April afholdtes Workshop i Spillelister v/ Ole Mikael Sørensen. Aftenen var målrettet de, der gerne vil i 

gang med (eller lidt videre med) at lave spillelister til drop-in og milongas. 

29. april afholdtes den nye bestyrelses forårsmilonga på Kulturbroen. 

7. maj kunne vi endeligt gennemføre vores Jubilæums Galla Milonga med Tango Extremo med 80 deltagere 

fra hele landet. En fantastisk fejring med farver og glæde… 

I juni måned fik vi besøg af Alejandra Martiñan og Michaelis Karatsioris der med deres viden, teknik og gode 

humør inspirerede mange. Der blev gennemført mange workshops og privattimer, og besøget sluttede med 

parrets deltagelse og opvisning til foreningens traditionelle sommerfest, anden lørdag i juni måned. 

Den 24 og 25 juni var Tango Aalborg repræsenteret ved Dansefestivalen, arrangeret af DGI og Aalborg 

Kommune. Nana Bom var tovholder på dette arrangement, hvor flere tangopar deltog. Tilslutningen fra 

Tango Aalborg var rigtig god, men betingelserne for opvisningen i Vestre Fjordpark var ikke optimale. Det 

har vi pointeret og arrangørerne lovede at gør det bedre til næste år. 

I juli måned gennemførte vi 5 søndage med Sommertango i lokalerne Vestre Fjordpark med succes. Der var 

over 20 deltagere hver gang og det var dejligt at kunne nyde magien fra stedet. Vi skøjtede dog noget rundt 

på det glatte gulv – et emne vi har fokus på, hvis vi skal kunne bruge faciliteterne igen. 

Under Tall-ships i starten af august måned sørgede Walther for at vi havde et fint arrangement – både for 

garvede dansere, men også for de nysgerrige, der dukkede op. Arrangementet bestod af 3 dage med dans, 

intro, workshops, spisning og hygge. Det sluttede med, at vi overværede fyrværkeriet lørdag aften, og 

bagefter blev der i fællesskab lukket og slukket på Kulturbroen. Dejligt samarbejde, med hygge og gode 

tangooplevelser. 

8. september - Dansekraft -Tango i spejlteltet - Intro, livemusik og milonga. Rytmisk aftenskole inviterede til 

en stor danseoplevelse i Aalborg, og vi fik mulighed for at vise vores dans og nyde tango og milonga i det 

legendariske Spejltelt. Susanne Skeem stod for samarbejdet med Den Rytmiske og var vores repræsentant 

for Tango Aalborg. Stine Engen gav os smagsprøve af DANGO, Silvia & Bo gav intro for de der ville prøve de 

skønne trin… 

17. september: Dango i Folkekirkens Hus. Der var intro ved Trygve og Lone. Stine Engen præsenterede 

Dango projektet – danske sange i tango ånd. I den forbindelse var Camilla Dahlgreen inviteret som sanger 

sammen med orkester Andariega. Eva Lehrmann og Daniel Carlsson stod for danseopvisningen. Aftenen 

sluttede med en milonga for alle de mange danseglade. 

3. december holdt vi Julemilonga under temaet ”Jul i Guld og Glitter”. Det foregik i KaffeFair’s lokaler, 

Strandvejen 19, 9000 Aalborg, med musik af Karl Espegaard & Tango Sonos. DJ: Bo Johansen 

15. januar - Workshop v/ Runa Hellwig ”At nyde dansen”. Workshoppen havde fokus på balance, ligevægt 

og leg. Kurset henvendte sig til både følger og fører og dansere på alle niveauer var velkomne.  



Workshopgebyret på 100 kr. blev konverteret til en donation til humanitær hjælp til Ukraines børn på flugt, 

og der blev samlet 2.700 kr. som blev indbetalt til dette formål. 

28. januar: Foreningsdagen. Der blev traditionen tro afholdt foreningsdag på Klitgården, hvor 4 

underviserpar afholdt korte workshops med sjove trin, som kan bruges på milongaer. Der derlog 23 par, og 

det blev en rigtig hyggelig dag.  

4. Regnskabet for 2022 

Henning fremviste regnskabet for 2022.  Årets resultat blev et underskud på 7.033 kr. 

Året har været meget aktivt, med store indtægter - inkl. 42.000 kr. tilskud fra Aalborg Kommune - og 

desværre med endnu større udgifter. Der blev satset på flere store arrangementer i 2022. 

Bestyrelsen har også lavet et budget for 2023, hvor vi styrer mod et overskud på 1.000 kr. – vi ønsker ikke 

at generere overskud, og vi ønsker ikke at få underskud, men vi vil gerne have flest mulige tangooplevelser 

for pengene, og have en stabil økonomi, med en god buffer. 

Vi havde 31-12-22 kr. 62.730 på bankkontoen, og når vi fraregner de beløb vi skylder væk, og tillægger de 

beløb vi har til gode, så har foreningen en lille buffer, som altså nu er kr. 7.033 lavere end sidste år. 

Henning viste økonomien i 2022 opdelt på forskellige aktivitetsområder: 

Workshops, som sammenlagt gav et underskud på kr. -96 

Milongas, som sammenlagt gav et underskud på kr. -10.024 

Drop-In aktiviteter, som sammenlagt gav et underskud på kr. -3.708 

Den øvrige drift af foreningen, kontingentindtægter, undervisning, gebyrer og forsikring gav et overskud på 

kr. 6.795 

Henning viste at ovennævnte beløb for Drop-In indeholder både en donation til Ukraine på kr. 2.737 i 2022, 

og ekstra udgifter i 2022 kr. 3.785 til lokaler til tirsdags- og onsdagspraktika, samt lokaler til juli måneds 

sommertango, som ellers plejer at blive gennemført i det fri uden lokaleudgifter. 

Trygve, Emmanuel, Poul og Silvia kommenterede hvor vigtigt det er, at vi afsætter penge til kendte udgifter 

i fremtiden, og at vi har en god buffer i vores egenkapital, til at gennemføre events, så vi ikke ender i en 

situation, hvor vi ikke kan betale uden først at skulle skaffe flere penge. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Medlemmer som gerne vil se regnskabet kan blot kontakte kasserer på kasserer@tangoaalborg.dk 

5. Orientering fra udvalg 

Aktivitetsudvalget. 

Karin orienterede om aktivitetsudvalget, som har haft 2 møder i 2022. Vi tilstræber af afholde 1 

aktivitetsudvalgsmøde hvert halve år, hvor vi fastlægger det kommende halvårs aktiviteter, med navn og 

dato, og diskuterer mulighederne et års tid frem. Vi får fordelt opgaverne, så der er 2-3 tovholdere på hvert 

event, som sørger for at bære eventet videre, og sikrer at det bliver afviklet. 

Tovholderne sørger for at lave et budget for eventet, for at have kontakt til alle aktører – musik, lyd, 

lokaler, mad, undervisere, for prissætning osv.  Tanken er, at der skaffes flere medhjælpere, og opgaverne 

fordeles, så det ikke er de få tovholdere, der skal gøre al arbejdet selv. 

Bestyrelsen er repræsenteret i aktivitetsudvalget med Karin og Runa. 

Karin opfordrede kraftigt til at man uopfordret møder op deltager i aktivitetsudvalgsmøderne – det kræver 

ingen forudsætninger, alle er meget velkomne, det er meget hyggeligt, og man har mulighed for at være 

med til at påvirke planlægningen og tage aktiv del foreningens aktiviteter. Det må helst ikke blive de samme 

få personer der kommer hver gang. 



Karin viste en overhead med første halvårs aktiviteter i 2023: 

• 4. marts  Workshop med Marianne 

• 11. marts Milonga på kulturbroen 

• 21. marts Workshops med Helle & Lasse 

• 15. april Påskemilonga 

• der arbejdes på en workshop 

• 5. maj  Milonga med Andariega 

• 10. juni Sommerfest 

• Hele juli Sommertango 

 

Senere i september 2023 kommer Dansekraft, som i år får meget mere vægt på tango. Susanne Skeem er 

tovholder, og orienterede om planerne med åben milonga i kedelhallen fredag og om arbejdet med at 

skaffe orkester og opvisning til lørdag aften. 

Karin fortalte om kontakten til Svenske Malin Bäckström, som tilbyder spændende undervisning i 

dobbeltroller, og om kontakten til Sexteto Christal, som vi måske kan få til at komme til julemilongaen. 

Trygve gjorde opmærksom på, at vi plejer at tilbyde introer i august måned, i håb om at tiltrække nye 

deltagere på efterårets undervisning, men anerkendte at samarbejdet med Fokus også er interessant. 

Emmanuel opfordrede til, at vi i højere grad bruger kalenderen i Facebook, som er manges foretrukne 

orienteringssted. Katrin foreslog at vi - ud over nyhedsmails, hjemmesiden og facebook-events - også laver 

mere direkte henvendelser til medlemmerne på messenger for at minde dem om at tilmelde sig 

julemilongaen osv. Katrin tilbød selv at være ambassadør, og på denne måde prøve at få flere til at komme. 

Janne gjorde opmærksom på foreningens evighedskalender, som måske burde ligge frit tilgængeligt, hvor 

sommerfesten altid er 2. lørdag i juni, og julemilongaen altid er 1. lørdag i december 

Silvia oplyste, at det sikre sted at lede er i kalenderen på hjemmesiden, som altid er ajour 

Emmanuel havde stor ros til det omfattende frivillige arbejde, og opfordrede alle til at vælge nøje hvad de 

har lyst til at arbejde med, og huske at fokusere på det, så det er lysten der driver værket. 

Drop-in udvalget 

Susanne Hjorth fortalte om arbejdet med at skaffe værter – det er tungt at arbejde med og svært at skaffe 

værter. Måske kan det hjælpe lidt på lysten til at deltage, hvis vi beskriver de opgaver værtsrollen har. 

Derfor er det planen at få trykt nye postkort med beskrivelse af værtsrollen bagpå. 

Runa tilbød at bidrage med at få en drop-in vejledning på hjemmesiden. 

Peter sagde at det er en stor gevinst for foreningen, at der kommer så mange forskellige spillelister som 

værterne har lagt arbejde og interesse i. 

Silvia takkede på bestyrelsens vegne Susanne for det store arbejde, med en buket blomster. Arbejdet gør 

en stor forskel for foreningens sociale liv, og vi sætter meget pris på de mange nye ideer og nye værter. 

Kommunikationsudvalget 

Peter orienterede om kommunikationsudvalgets organisering og arbejde 

Arbejdsform og ansvar 

Facebook – opslag af begivenheder  primært Peter 

   opslag og boost af events med bredere målgruppe Karin 

Vedligehold af hjemmesiden 

   oprettelse af hold i økonomistyring  Henning 

   tekst og indhold på hold   Peter 

   tekst og indhold på events   Karin 



Vedligehold af kalender   Karin 

Peter er forbindelsesofficer mellem bestyrelsen og undervisergruppen, og sørger for at invitere til halvårlige 

undervisergruppemøder – næste gang er 27. april, hvor alle nuværende og kommende undervisere 

opfordres til at deltage. 

Vi har været lidt ramt af svære opstartsproblemer med begynderhold, men det er heldigvis løst med 

samarbejdet med Fokus, og lige nu er der hver uge stor aktivitet med 80-90 medlemmer på forskellige 

undervisningshold. 

Nellie gjorde opmærksom på, at nogen har problemer med at forstå hvad vi mener med ”K1” og ”K2” og 

andre forkortelser på holdene. Karin svarede hertil, at vi forsøger fremover kun at have de hold åbne, som 

det er relevant at melde sig på, så vi undgår forvirring. 

Silvia orienterede om det nye oplæg til postkort, som Nick har hjulpet os med at udarbejde. Nellie foreslog 

at det kunne fordeles på caféer o.lign ligesom GO-cards, Emmanuel foreslog tilsvarende på studenterhuset 

og på Fokus. 

Walther bemærkede, at mange kursister ikke kommer til Drop-in og milongaer, og det affødte en diskussion 

om hvordan vi kan få flere til at deltage i arrangementerne. Janne mente at det virker godt at lade 

undervisningsholdene på skift tage sig af milongaer og måske også Drop-in – det giver en fornemmelse af 

ejerskab, og måske er det så mere naturligt at møde op og deltage. Der var opfordringer til at underviserne 

om at tage det op med deres hold. 

Nellie bemærkede at nogle par har børn der skal passes, og det er måske den ene aften om ugen parret kan 

gøre noget sammen, og Emmanuel bemærkede, at man jo ikke skal have dårlig samvittighed for ikke at 

deltage i Drop-in. Katrin foreslog at lave en månedlig Drop-in aften for begyndere 

Silvia konkluderede, at vil lytter til de mange forslag og prøver at tage ideerne op. 

6. Vedtægtsændringer 

Henning oplyste, at det ikke var hensigten at ændre vedtægterne på dette møde. Vedtægtsændringer skal 

forberedes omhyggeligt, og bør orienteres bredt inden generalforsamlingen. 

Når det så var nævnt, så er det blandt andet uheldigt, at der står i vedtægterne at kontingentet er 200 kr. 

Bestyrelsen vil nemlig foreslå at hæve kontingentet til 220 kr. fra næste år, og det kan man principielt ikke, 

uden først at ændre vedtægterne. 

Vedtægterne, som ikke har været ændret siden 2014, indeholder flere ting, som bør rettes, og bestyrelsen 

vil tage initiativ til at fremlægge nye vedtægter på næste års generalforsamling. 

Til gengæld håber vi at generalforsamlingen vil se igennem fingre med det, og hjælpe med at vedtage at 

hæve kontingentet, selv om det teknisk set er lidt i strid med vedtægterne. 

Der var bemærkninger om, at der var en meget lille kontingentstigning med et provenue på kun 3.000 kr, 

og Henning sagde, at bestyrelsen har overvejet det nøje. På den ene side har vi faktisk en god økonomisk 

buffer i forvejen, og på den anden side har 2022 vist store udsving i el Abrazos økonomi med risiko for tab. 

Et andet argument er, at det koster godt 3.000 kr. ekstra at lave åbne praktikaaftener tirsdage og onsdage, 

samt at benytte Vestre Fjordpark i forbindelse med sommertango - det er nye omkostninger, som vi har 

påtaget os fremover. 

Ingen ytrede modstand mod kontingentstigningen i 2024. 

7. Valg til bestyrelsen 

De 2 bestyrelsesmedlemmer på valg, Silvia og Henning, samt suppleant Lone, blev alle genvalgt uden 

afstemning.  Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med uændrede roller. 



8. Valg af revisorer 

Tak til de 2 revisorer, Poul og Odd (in absentia) blev genvalgt. 

9. Valg af medlemmer til forskellige udvalg 

Tak til alle udvalgsmedlemmer, som uden undtagelse blev genvalgt.  

10. Eventuelt 

Under eventuelt var der ikke emner som generalforsamlingen skulle tage stilling til. 

Walther orienterede om planerne om at lave 2 fredag aftens milongaer på Center for Dansk jazz i løbet af 

2023. 

Silvia fortalte, at hun har samlet det gamle milongaudvalgs tjeklister, som vil blive redigeret og lagt på 

hjemmesiden sammen med templates til at lave et budget for en milonga. 

Der blev også talt om mulighederne for lidt mere ”tangoficering” af salen på Kulturbroen, samt bedre 

løsninger på lyd og lys. KBB orienterede om et planlagt møde med Aalborg Kommune, hvor vi vil prøve at få 

lidt bedre muligheder for at få lokaler, som vi kan føle os hjemme i. 

Walther konkluderede at generalforsamlingen gennemført efter tidsplanen, og takkede alle for et godt og 

positivt møde. 

 

 


