
Tango Aalborgs Nyhedsbrev – 21. Maj 2021 

Så kan der danses igen – Hurra ! 

Man kan roligt sige at foråret er på vej – nu også på dansegulvet. 
Genåbningens 3. fase pr. 21. maj gav indendørs fritidsforeningerne 
lov til at samles på ny - og således også vi tangofolk. Nu står der 
intet mere om ”kontaktsport”, og forsamlingsloftet indendørs er 
hævet til 50 personer. På dansegulvet skal der dog fortsat være 
4m2 pr dansende, hvilket på Kulturbroen indebærer, at vi kan være 
10 par + 1 instruktørpar.  Med andre ord : Nu skal vi ikke danse i 
små hold længere. Vi skal fortsat respektere afstand til hinanden, 
hvilket sker ved at de enkelte par danser for sig selv og ikke på 
tværs, ligesom underviserne ikke rører ved danserne. Så længe 
reglerne ikke siger noget på disse punkter, holder vi os til 
foreningens tidligere udmeldte retningslinjer. 

Der tilbydes nu følgende hold - efter at K2 har været udsat hele 2 gange. Husk nu at melde 
Jer til. Det er allerede i næste uge – lige efter pinsen.  !! 

  

 
 

  

Hold Undervisere Undervisningsdage Beskrivelse 

Begynder 
2 

  

Pris 333 (5x) 

Gunner 
Svendsen 

Søndage    kl.16.00-
17.45 

  

30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 

27/6 

Hvis du ikke har danset tango før, eller bare er blevet rusten, 
har du på dette hold mulighed for at få intensiv begynder 
undervisning. Vi kommer omkring alle aspekter af tangoen, 
og arbejder med basis-teknik, kontakt, musikalitet og trin-
variationer, så du kan komme i gang med at danse med det 
samme. 

Begynder 
-
fortsætter 

Pris 400 (6x) 

Nellie C. 
Maagaard 

Peter Nielsen 

Mandage Kl. 17.30- 
19.15 

  

Holdet er for dig, som ikke er helt 
nybegynder.                                                                   Vi 
arbejder videre med det, som du allerede har lært, bygger 
ovenpå, og tilføjer yderligere elegance til dansen. Der vil 
være fokus på at danse sammen som par og få dansen til at 
flyde. 

https://tangoaalborg.klub-modul.dk/20200611-coronaregler


Coronapas 

I de nye gældende regler fremhæves det, at der som 
adgang til fritidslokalerne kun er adgang med gyldigt 
Coronapas. Det er op til os som Tango-forening at 
kontrollere dette, og vi har valgt at lade vores 
undervisere tjekke deres egne dansere, når de 
ankommer ved døren. En seddel anbragt ved døren 
skulle gerne minde alle om dette, da man ifølge 
reglerne ellers vil blive nægtet adgang. Dette sker for 
at passe på hinanden og forebygge smitte blandt de, 
som møder forsvarligt op, Dette retter vi os naturligvis 
efter. Det nye er, at man allerede efter 1. stik + 14 dage regnes som beskyttet og får 
coronapas. 

Følgende er gældende for coronapas (som man finder på sundhed.dk eller hent appen 
"Min Sundhed") 

•         Quick-test / PCR-test < 72 timer (endnu gælder ikke selvtest) 

•         Tidligere smittet og nu med fremvist antigentest mod corona < 6 mdr. 

·         Regnes som lovlig beskyttet efter 1. stik + 14 dage. (Har man allerede 2 stik, er det mere end 
nok!) 

Generalforsamlingen søndag d. 30. maj. 2021. kl. 18.00 

Tango Aalborgs generalforsamling 2021 bliver med fysisk fremmøde på Kulturbroen, da 
bestyrelsen forventer, at vi kan overholde coronareglerne, og sidde sammen med 1 meters 
afstand. 

Generalforsamlingen er berammet til søndag den 30 maj, 2021, Kl. 18.00, Kulturbroen.  

HUSK at I skal tilmelde Jer på hjemmesiden og have betalt jeres foreningskontingent. ! Vi 
medsender herunder for en orden skyld dagsordenen, som tidligere blev udsendt i januar. 

God danselyst 

Tango Aalborg 

24/5, 31/5, 7/6,14/6, 
21/6, 28/6 

Let øvet 

  

Pris 333 (5x) 

Lone Kørnøv 

Trygve Engen 

Tirsdage kl. 18.00-19:45 

  

25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 
22/6 

Vi arbejder med temaerne Ro, Rytme og Balance i tango 
for jer, der er på letøvet niveau (2+), og som brænder efter 
at komme i gang igen ovenpå corona-pausen. Med 
udgangspunkt i gode basistrin og glade bevægemønstre 
finder vi stilen og nærværet. Lad os få det fornøjeligt og 
lærerigt. 

Øvet 

  

Pris 333 (5x) 

Gunner 
Svendsen 

Susanne Skeem 

Søndage KL. 18.00-
19.45 

  

30/5, 6/6, 13/6, 20/6, 
27/6 

Dette hold er for de tangodansere der allerede har danset i 
flere år. Udgangspunktet for undervisningen er, at du bliver 
bedre til at danse med din partner, når I er ude og danse på 
milonga. Du bliver præsenteret for nyt materiale og 
historiske figurer, samtidig med at du får mulighed for at 
fordybe dig yderligere i teknik, kontakt og improvisation. 



  

  

Generalforsamling 2021 

  

Tango Aalborg 'El Abrazo' 

Søndag den 30. maj. kl. 18.00-22.00 

Kulturbroen 

Husk - Tilmelding af coronahensyn - !!  

Indkaldelse til generalforsamling 

Hej medlem af Tango Aalborg 

Tiden til den årlige generalforsamling nærmer sig igen om end stærkt udsat – 
vi regner med din deltagelse. Dagsordenen er fastlagt via vedtægterne og et 
sendt ud til alle i ordentlig tid i januar. Samtidig er det vigtigt, at alle 
deltagende tilmelder sig af hensyn til både corona- stole- og bordopstilling. 

Som noget nyt har du allerede oplevet, at vores nye tangobetalings-system 
har meddelt dig inden 1.1.21, at hvis du tidligere har været medlem, vil du 
automatisk vil være indmeldt pr. samme dato og trukket 200 kr. - med 
mindre du har ønsket framelding.  

Vi håber rigtigt mange vil møde op, så vi kan få så mange synspunkter med 
som muligt. Vi er en forening, der består af frivillige, og alle er med til at 
skabe foreningen i en coronatid og jubilæumsår, som man synes den både 
bør, kan og skal være.  

Vel mødt 

Mvh Bestyrelsen 

  

Vedtægter 

Referat fra generalforsamlingen 2020 

  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent 

https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=28
https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/Clubtangoaalborg/ClubImages/2014-01-26%20Vedtaegter%20for%20Tango%20Aalborg.pdf
https://tangoaalborg.klub-modul.dk/cms/Clubtangoaalborg/ClubImages/2020-01-20%20Referat%20generalforsamling.pdf


2. Valg af referent 

3. Formandens beretning v. formanden/Trygve Engen 

4. Regnskab 

a) Fremlæggelse og Godkendelse af regnskab for 2020 v. kasserer/ Henning 
Møller 

b) Budget og Fastlæggelse af kontingent 2022 – Forslag : 200 kr (uændret) 

5. Orientering og forslag fra diverse udvalg - mens de har kunnet være aktive 

a) Drop-in udvalg (Katrin)  

b) Milonga-udvalg (Karin, Nana,Henriette, Helle O., Silvia) 

c) Jubilæum- tango (Karin B) 

d) Web-gruppe og FB (Henning, Karin B. , Henriette) 

6. Vedtægtsændringer  

Ingen nye forslag 

7. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg:  

- Trygve Engen (genopstiller) 

- Henning Møller (genopstiller) 

- Suppleant til bestyrelsen (Nick på valg- genopstiller ikke) 

8. Valg af to revisorer (nuværende Odd Ravlo, Poul Skeem) 

9. Valg til udvalg:  

a) Drop-in udvalg 

b) Jubilæums-tango gruppe 

c) Sommertango 

c) Milonga udvalg (Sommerfest, julefest, milonga) 

d) Web-gruppe 

10. Evt. 

  

 


