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Referat, virtuelt bestyrelsesmøde i Tango Aalborg 

Søndag 28.feb. 2021, kl. 19.00-21.00 

Deltagere Nana, Henriette, Karin, Trygve og Henning (ref) 

1. Valg af referent og godkendelse af referat fra sidste møde. 

Nanas referat fra sidste møde blev godkendt, og Henning valgt til 

referent. 

 

2. Siden sidst (5 min.) 

Karin:  Har arbejdet med tekster til websiden, bl.a. omkring jubilæum. 

 

Henriette: Har forsøgt at holde tango-modet oppe med opslag på 

facebook, og har fået en del positiv og målbar respons. 

 

Nanna: Har været i kontakt med undervisere – Silvia og Bo, og Janne 

og Trygve for at få styr på undervisningssituationen i K2. Silvia og Bo vil 

vente med at undervise til efter sommerferien. Der er blandt 

underviserne lidt forskellige opfattelser af coronasituationen, og af 

hvor forsvarligt det er, at samles til undervisning pt. 

 

Henning: Der er ikke sket meget på økonomisiden. Alt er totalt gået i 

stå for tiden. 

Trygve: Supplerede Nanas informationer om undervisere, og havde  

talt med Ole Mikael, som ikke ønskede at undervise p.t. Han var måske 

interesseret i at stille op som suppleant til bestyrelsen, hvis andre ikke 

meldte sig, nu hvor Nick ikke ønsker genvalg.  

Lydpotten bor hos Ole fortsat og hører fremover hjemme her.  

Trygve: Supplerede Nanas informationer om undervisere, og havde 

talt med Ole Mikael, som ikke ønskede at undervise p.t. og heller ikke 

var interesseret i at stille op som suppleant til bestyrelsen, nu hvor 

Nick ikke ønsker genvalg.   

 

Lydpotten bor hos Ole fortsat. 

 

3. Undervisningssituationen Corona-status, K1, 2021 aflyst. Hvordan 

med K2? – status og udmelding. Præsentation på hjemmesiden. 

 

Trygve havde lavet en samlet oversigt over K2´s hold med både datoer 

og tekster, opsat og udsendt den til bestyrelsen/hjemmesideredak- 

tørerne forud for mødet, så den kunne indgå i drøftelserne (bilag) 

 

Der er behov for nye kræfter, så vi kan opretholde tilbuddene til de mange letøvede kursusdeltagere. 

Formanden havde først kontaktet evt. ledige undervisere i foreningen uden at nogen kunne (Ole, 

Sus/Nick) Trygve havde så kontaktet Helle Mogensen, som hjælper med undervisningen i Skørping, og 
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hun ville gerne undervise et letøvet hold 6 omgange sammen med Trygve tirsdage 18:00 – 19:45, hvor 

Silvia og Bo plejer at undervise. Det bliver ikke som vikarer, men med et nyt program, og det er ikke 

hensigten at ”overtage” Silvia og Bos hold.  Vi forventer at Silvia og Bo igen er klar til at undervise i K3. 

Nellie og Peter fortsætter og har selv taget initiativ og kontaktet K1 holdet for at høre om alle vil med 
på et K2 hold. 
 
Helle og Lasse overvejer at lave et hold med 10 undervisningsgange i stedet for 6 – eller tilbyde begge 
muligheder. Måske har flere undervisere lyst til det. 
 
Henning foreslog, at de undervisere der ønsker det, kan lave en ”forlænger” på eksempelvis 4 gange til 
deres K2 hold. Deltagerne kan så selv booke og betale for tillægskurset (270 kr.?) 
 
Trygve var usikker på om der vil være deltagere til Trygve og Susannes onsdagshold, men det bliver 
slået op. 
 
Gunner var helt afklaret omkring aflysning af K1, klar til nye hold i K2 – og også med 10 gange samlet. 

Trygve og Nana skriver til underviserne om flere har lyst til at udbyde 10 gange undervisning, og 
skaffer billeder og beskrivelser til Karin. Der bliver også skrevet om ugentlige coronatest af alle, og om 
Hennings forslag om at tilbagebetale K1, og lade kursisterne genkøbe undervisning i K2. 
 
Henriette fik accept på at promovere kurserne på Facebook. Trygve har sendt forslag til annoncering af 

det nye onsdagshold til bestyrelsen.  

Trygve sagde, at der ikke er mulighed for at lave introer op til det nye Begynder 1 – hold, desværre. 
 

4. Planlægningsrunde - Opdatering og udvikling.  jvf. Hennings oplæg : 
Der skal være kød på kalenderen – incl. sommerfest og gerne ajourførte undervisningsplaner så vidt 
det er muligt. Evt. udendørs arrangementer i forår/sommer med en deadline for endelig beslutning. 
Der skal stå lidt på jubilæumssiden - ellers bør den ikke være synlig. Vi skal have gang i gallerisiden og 
måske have hentet noget fra den gamle hjemmeside. Trygves liste over litteratur og film kunne måske 
ligge til fri benyttelse     
 
Henning understregede at det ikke var meningen at stresse Karin, men hensigten var at foreslå en 
fælles to-do liste for, hvor vi vil hen med hjemmesiden, hvordan vi fordeler arbejdet, og så også et 
ønske om, at vi ikke sender helt så negative coronasignaler, men prøver at holde humøret oppe og 
give medlemmerne noget at se frem til. 
 
Trygve orienterede om at vores ”husorkester” måske kommer til Danmark med reduceret bemanding, 
og at det allerede er aftalt med folkekirkens hus at reservere den 18. september, måske til en lille 
”Dango” introduktion. Efter at have vendt mange muligheder, besluttede vi at denne aften nok burde 
være vores jubilæums-kick-off fest. Trygve sikrer aftalen med Folkekirkens hus. 
 
På forrige møde reserverede vi lørdag den 21. august til en mulig sommerfest på Klitgaarden, men 
efter en længere snak om mulighederne, var der enighed om at vente med at arrangere fest til 18. 
september i Folkekirkens hus 
 
Vi aftalte, at vi prøver at gennemføre julefesten som vi plejer, den første lørdag i december (4-12-

2021). Karin Helkjær har kontakt til Kulturstationen i Skørping, og hun prøver at reservere datoen. Det 

kræves, at vi betaler for medlemskab (600 kr.) i Kulturstationen, før vi kan reservere, - så det gør vi.  
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Der var også tale om igen at undersøge store Restrup som venue for en gallafest. Trygve informerede 

at det koster minimum 5000 kr. at låne stedet (formuleret som min. 50 personer med hver 100 kr. 

entre + 100 kr. pr ekstra deltagende), men det er nok bedst om sommeren, hvor man kan nyde haven.  

Henriette opfordrede til at der tænkes kreativt og at vi eventuelt prøver at få undervisere til at lave 
små video seancer a la det, som underviserne på M2-Tango laver.  Nana og Trygve medtager 
spørgsmålet i deres skriv til underviserne. 
 
Karin luftede tanker om at lave forsiden af foreningens hjemmeside om til en dynamisk kalender, som 
viser nært forestående events, for på den måde at skabe mere indtryk af aktivitet. 
 
Trygve sagde at 10-års jubilæumsfolderen også bør være fremme på hjemmesiden. Tango Aalborg, El 

Abrazo www.tangoaalborg.dk  Manuskripterne til ”Vores sidste tango” og ”Piazzolla - the years of the 

shark” er tidligere fremsendt. 

 
5. Drop in kontra Drop out? Skal vi fastsætte en udendørs happening? 

Henning har haft kontakt til Walther, som blev glad for en opfordring til at arrangere udendørs dans, 

men først efter påske. Mange betænkeligheder blev vendt. Det er naturligvis afgørende, at vi følger 

anvisningerne, men det er bestemt også Walthers tilgang til det. Henning beder Walther forslå steder 

og tidspunkter, hvilket Walther efterfølgende har gjort. 

 

Trygve har været i kontakt med DGIs dansekonsulent for at høre om kravene med 2 mtrs afstand og 

4m2 gulvareal også gælder udendørs, og har efterfølgende udsendt en orientering herom. 

 

6. Generalforsamlingen – afvikles planmæssigt ZOOM eller udsættes 1 mdr? (Nick ønsker ikke genvalg 

som suppleant) 

Der var enighed om, at vi hellere udsætter, og ser om ikke det bliver muligt at mødes – vi trænger til at 

se hinanden.  

Vi satser på Søndag den 25-04-2021 kl 18. Nana og Trygve prøver at få Gunner til at starte sin 

undervisning 2 timer tidligere den dag. 

 

7. Nyhedsbrev – TE forslag 

Trygve laver rettet forslag med ny generalforsamlingsdato mm. Karin og Nana ønskede også at bidrage 

til dette med artikler om 20- års Jubilæet og Dansefestivalen. De fremsender dette snarest. 

Karin og Henriette bad om generelt at få billeder som jpg eller andet billedformat til opsætning. 

 

8. Jubilæumsåret. Status.  

Det blev vedtaget at starte jubilæet med kick-off på Folkekirkens hus 18. september. Karin lægger op 

til på generalforsamlingen at opfordre alle medlemmer til at komme med ideer til hvordan vi afvikler 

jubilæet / jubilæumsåret. 

Trygve havde udarbejdet en ansøgning (vedlagt) om tilskud til afvikling af jubilæet.  

9. DGI- Dansefestival. Status 

Dansefestivalen forventes at løbe af stabelen i dagene 4-5 juni (fredag-lørdag), hvor der kommer en 

scene i Jomfru Ane parken, og foreninger kan booke sig ind på 15 minutters seancer, hvor man kan 

vise sine aktiviteter. Vi kan måske optræde med en tanda, eller få et professionelt par til at optræde. 

Vi stiller op med en stand – vore flag – et bord, måske tilbyder en intro på dansegulvet udendørs. 

DGI laver en Facebook-kanal, som streamer videoer fra festivalen. 

http://www.tangoaalborg.dk/


Tango Aalborg, El Abrazo 
 www.tangoaalborg.dk 
 

 

10. Evt.   

Trygve nævnede ønsket om at få et 64 m2 dansegulv, som desværre kræver en dedikeret trailer, som 

skal opbevares indendørs, og som vil koste omkring 35.000 kr. inkl. Trailer.  Den står på ønskesedlen. 

 

Næste møde blev aftalt 28-03-2021 kl. 19:00 (Virtuelt møde) 

Henning 


