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Referat fra Bestyrelsesmøde over Zoom tirsdag 12.jan 2021.kl 19 

Deltagere: Trygve, Henning, Nana, Karin.    Afbud: Henriette 

1) Den udsatte Generalforsamling Tango Aalborg 2021 

TE redegjorde for den 2 mdr. udsættelse, som alle havde 
godkendt. Tidspunktet var nu sat til den 28. marts 2021, kl.18 
(palmesøndag) og var både udsendt til medlemmerne og fint 
indført på hjemmesiden. Da forsamlingen var udsat 
gennemgik TE punktmæssigt de områder, han havde valgt at 
lægge vægt på. Samlet kunne man indramme året ved 
”Corona, Corona, Corona”.  
Ideen var at starte med de klassiske 3 pkt. 

- Marts-nedlukningen og de nye undervisningsregler 

- Opstarten af Den nye hjemmeside og kassererens nye redskaber 

- Anstrengelserne med den udskudte sommerfest 

Dernæst en beskrivelse af året der gik med sidste generalforsamling in 

mente og vores besked om gerne at måtte bruge penge, dvs ikke være 

bange for at lave et ”økonomisk risikoår.” Det har vi prøvet at leve op til 

ved bl.a. at satse på ny hjemmeside og levende orkester ved 

sommerafslutning og et samlet underskud på 7.859 kr. Dernæst beskrive 

foreningens fakta om medlemsantal, ændringer, økonomi – på trods af 

corona, Kerneområderme (Undervisning, drop in, workshops og 

milonga/fester) holddannelse, udsættelser og aflysninger, de mange 

nyhedsbreve, Underviserkurset, Sy-gruppen, Fønix på Utzon, mv. Dertil 

også 20 års-jubilæumsgruppens opstart og vanskelighederne med 

langsigtet planlægning. TE bad om de øvrige bestyrelsesmedlemmers 

input til beretningspointer. Nøgleordene var : 

• Tak til medlemmerne for TÅLMODIGHED og opbakning på trods af 

alt 

• Tak for SOLIDARISK optræden overfor bestyrelse og underviserne 

• Tak til underviserne for KÆMPE EKSTRAINDSATS og FLEKSIBILITET 

Henning gennemgik herefter det skitserede regnskab for foreningen. Bilag 

var udleveret. Med et samlet og fuldt tolerabelt underskud på 7.859 kr , 

en egenkapital på 41.000 kr og en opdateret medlemsflok på 137 var alle 

meget tilfreds med opstillingen, som blev gennemgået punkt for punkt. 

Nu er der god tid til at vores revisorer Odd og Poul gennemgår det hele. 

(Vedlagt som bilag) 
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2) Undervisningssituationen aktuelt 

De aktuelle corona-restriktioner med bl.a. forsamlingsloft på 5 personer overruler alt og har gjort 

tangoundervisningen umulig og ødelagt mulighederne for at underviserne kunne kompensere noget af 

den tabte undervisning her i januar. Følgerne som vi ser dem er: 

• Begynder 1 med Susanne og Trygve om onsdagen er helt aflyst og flyttet til kvartal 2, 2021 

bl.a. fordi begge introer er aflyst og fordi tilmeldingstidspunktet er nærmest uoverskueligt for 

nye par at tilmelde sig under. 

• Begynder 2 med Gunner må i kvartal 1, 2021 indtil videre betragtes højest tvivlsomt 

• Begynder 3 med Nellie og Peter i kvartal 1, 2021 må indtil videre betragtes højest tvivlsomt 

• Let øvet A med Silvia og Bo var i kvartal 4, 2020 udsat til november men blev overhalet af 

restriktioner, så de ikke kunne gennemføre kurset og måtte betale folk nogle penge tilbage.  

Her i kvartal 1, 2021 må kurset indtil videre betragtes højest tvivlsomt 

• Let øvet B med Helle og Lasse var tiltænkt at ligge tidligt i med start i januar. De planer er helt 

smuldret og planen for kvartal 1, 2021 må indtil videre betragtes højest tvivlsomt 

• Gunners / Susannes øvet hold i kvartal 1, 2021 må indtil videre betragtes højest tvivlsomt 

• De 2 Introer med Susanne og Trygve d. 10. og 17. jan. var blevet aflyst 

• Workshops med Peter og Nathalie i jan.  ville højst sandsynligt også blive aflyst 

Med andre ord – ser kvartal 1 nærmest håbløs ud med forventet top på den britiske B117-corona-

virus midt i februar 21. Det besluttedes at vente med at tage bestik af situationen til den 17. jan., 

hvor restriktionerne officielt skulle revurderes og udmeldes på ny. Bestyrelsen valgte at tage et 

kort tlf. møde på dagen. 

 

3) Kommunikationen internt og eksternt – hvem gør hvad? 

Nana tog dette punkt op på ny, fordi der hersker tvivl om, hvem der har bolden, når personer 

henvender sig pr mail. til foreningen. Ønskede at vi fik indlagt nogle ordentlige forretningsgange 

omkring dette, så udsættelser og forglemmelser blev undgået. 

TE fortalte om den hidtidige praksis i bestyrelsen, hvor Susanne S. og Ole praktisk taget altid svarede 

samme dag til folk udefra, måske fordi de både havde tid og kræfter til dette. TE mente ikke han hidtil 

havde kunnet praktisere dette af tidsmæssige grunde. Henning mente ikke at folk, som sender mail til 

foreningen har krav på øjeblikkelig respons. Vi er frivilligt deltagende og folk må nødvendigvis forvente 

en vis reaktionstid. Forskellige eksempler blev gennemgået og diskuteret. Karin valgte at skelne 

mellem Nice to know og Need to know, hvad resten gav hende ret i.  Hun var i tvivl om, at visse 

mundtlige interne orienteringer ved drop in/ holdundervisning altid var hensigtsmæssige,  fordi nogle 

BS-medlemmer undertiden manglede. TE mente, at vi selv internt stod os ved i høj grad at 

kommunikere direkte pr. telefon- en praksis den tidligere bestyrelse havde haft succes med – specielt 

når der skulle handles hurtigt. En tidligere erkendelse var, at alle mails fik et retursvar , der gik på, at 

mailen var registreret, og at bestyrelsen ville vende tilbage til afsenderen, når bestyrelsen havde 

drøftet sagen.  

Da TE nu havde fået mere tid, aftalte man, at han og Nana i forening tog sig af at svare på alle mails i 

rimelig tid i de næste 2 måneder for så at evaluere henvendelserne i bestyrelsen da. 

Karin fandt, at man i bestyrelsen burde oprette en blog, hvor man løbende kunne skrive nogen 

udviklinger på i bestemte forløb, som man så på kommende bestyrelsesmøder kunne drøfte -og heller  

ikke glemte forskellige henvendelser. BS drøftede, om man internt på egen hjemmeside kunne 

anvende dette system. For flere parter var dette en ny måde at kommunikere på, som var uprøvet. 

Tages op igen på næste møde.  
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4) Nye introer mv. 

TE nævnte, at han og Susanne havde drøftet at lave de aflyste 2 introer på ny omkring påske 

for at få folk til at melde sig til et Begynder 1 hold i kvartal 2. 2021. Disse datoer ville snart 

blive meddelt Webredaktionen så de kunne komme med i kalenderen. Alt afhang naturligvis 

af coronaen. 

 

5) Nyt kort Zoom- møde aftalt igen den 17. jan kl. 20.00 til drøftelse af +/- lempelser af 

restriktionerne. 

 

6) Evt.  

Fønix Event Vol. 2  kører af stablen over nettet Torsdag den 28. jan. 2021, kl. 19.00 ”Change 

of roles”, informerede TE. Modsat tidligere bliver der ikke tale om at kunne lave et 

gruppemøde a la Utzon, men kun individuelle møder (sofa- og hjemmedanse-grupper) i 

private hjem.  Er annonceret på FB allerede. Vi annoncerer gerne på hjemmesiden. TE 

kommer med et oplæg. Stine er i øvrigt på besøg på Krusemyntevej.  

Lederkurset er sat på stand by pga corona, oplyste Nana. Vi havde fået at vide, at 

Kulturforvaltningen sidste gang havde givet os for megen mønt, dvs at vi næste gang kun kan 

imødese 375 kr. mod tidl. 500 kr. pr. deltager. Dette ville næppe udgøre nogen trussel, da 

både Tango Aalborg og underviserne selv ikke var bange for at punge ud med restbeløb. 

Rundtur på hjemmesiden med Henning blev foreslået til et senere møde af TE, så vi alle var 

hjemme i fordele og muligheder, udsendelser og registreringer. Henning gav en 5 min. intro. 

førend vi sluttede mødet af. 

 

 

Referent Trygve 
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