
Generalforsamling 2021 
Tango Aalborg, EL Abrazo. Søndag d 30. maj 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Ole Michael valgtes til dirigent og erklærede generalforsamlingen lovligt varslet og indkaldt og 

dermed også beslutningsdygtig. 

Poul S, Susanne S og Janne valgtes til valgtilforordnede. 

2. Valg af referent 

Inge Hald valgtes til referent. 

3. Formandens beretning v. formanden/Trygve Engen 

Trygve Engen indledte med at opsummere Covid-19’s påvirkning – der også betød, at denne 
beretning blev en 1 ½ års rapport. Corona-år/ katastrofe-år/ tålmodigheds-år – men på 
positivsiden viste det sig, at vi fortsat har en intakt og solidarisk forening! 

Traditionen tro fulgte derefter 3 små fortællinger: 

• Nyt modul 

I foråret 2020 startede Webgruppen med at gennemgå hjemmeside, medlemsregistrering 
og kommunikation, events, arkiver og billeder, og så på mulighederne for at kombinere 
ovenstående med et nyt medlemssystem. 

Det både bedre og billigere Klubmodul blev valgt og indført sommeren 2020 efter grundig 
research. Trods alle skulle starte med at betale 1 kr ind på det nye system, blev det vel 
modtaget. Tak til alle - og især til Henning for det store arbejde. Henning fik som 
påskønnelse en ’fidus-pokal’, en dvd med tangomusik. 

• Nedlukning, omstilling, fantasi 

Nedlukningerne generelt - og begrænsningerne i antal på holdene, der fra 23.10.20 betød, 
at der kun måtte være 10 samlet, krævede stor omstilling og fantasi fra alle underviserne 
og fleksibilitet fra medlemmerne, der blev inddelt i mindre grupper / undervisning i 5 
kvarter/ rul/udskydelser/ flytning til andre lokaler. Der var super opbakning fra alle – og de 
små hold fik endda positive tilbagemeldinger. Nyhedsbreve blev lyn-hurtigt sendt ud. 

• Nye sider 

En åben kjoleworkshop så dagens liv med Karin BB som initiativtager. 10 kvinder deltog og 
var kreative sammen. 



 

Foreningsfakta: 

Der var ved årsskiftet 142 medlemmer, samme antal som året før. 

Den – trods corona – mulige og gennemførte undervisning blev gennemgået for det sidste 1 ½ år 
– og de særlige øvrige aktiviteter blev fremhævet: 

Foreningsdag, Filmforevisning i Biffen med dokumentar om Piazzolla, Lederworkshop med Martin 
Nyman og Anna Sol, Workshop i kvindeteknik med Marianne Melchior, Sommerfest september med 
tango-bogpremiere, Musikalsk workshop med Hernan Rodriguez, Milonga med duoen 
Espegaard/Romero og Tangoshow med Hernan & Florencia., Kjoleworkshop, Historisk tango 
foredrag ”Fra Rendesten til bonede gulve”. Alejandro Sanchez Guitar Koncert, FØNIX vol. 1,2 og 3- 
projektet. 

Kerneområder 

Under dette punkt blev bl.a de pålagte, strenge og skiftende corona-regler berørt. Formanden 
glædede sig over, at det nu ser ud til at lysne – og udtrykte i den forbindelse STOR tak til både 
dansere, undervisere og bestyrelse. Der har været stor organisatorisk aktivitet og afholdt mange 
møder. 

Småtingsafdelingen 

Nøgle til Fjordparken er hos Trygve, ”Lydpotten” er hos Ole Mikael. 

Vi har fået tilbud om at leje lokaler af Nrs. Boligforening. Lokalet er desværre kun 70 m2 og med 
søjler midt i lokalet. Derfor desværre ikke relevant. 

Fremtiden – efter corona 

Undervisningen forventes gennemført – med Corona-pas. 

Plan om Milonga med Nathalie og Peter til efteråret. 

Vi længes efter drop-in; bestyrelsen melder ud, når det er muligt igen. 

Indtil da har der været drop-out arrangeret ved Walther. 

Trygve har søgt og fået godkendt 25.000 kr. fra kulturpuljen hos kultur og Fritid, De er øremærket 
til brug for 2 live tangoorkestre i 2021/2022. 

En af udfordringerne for Tango Aalborg bliver at kunne sikre sikker gennemførsel af undervisning 
med både coronapas og respekt for de medlemmer/undervisere, som ikke er vaccineret/ eller har 
ønsket vaccination.  

Formanden afsluttede beretningen med at fremhæve, at foreningen er robust og sej, der er gode 
undervisere – og en sund økonomi. 



 

Spørgsmål og debat efter formandens beretning 

Immanuel anbefalede, at følge de anbefalede corona-restriktioner, og hvis der var undervisere, der 
ikke havde corona-pas, så skulle det meldes ud. Susanne Sangill støttede dette og tilføjede, at det 
burde gælde for både undervisere og deltagere at melde ud, hvis man ikke var vaccineret. 

Jørgen fremhævede, at ingen vidste, hvordan reglerne ville være til efteråret. Vi er bundet af de 
regler, der nu er gældende – bestyrelsen har klaret det fint. 

Formandens beretning blev med klapsalver godkendt. 

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) 

Henning Møller fremlagde regnskab, der var gennemgået og godkendt af de 2 revisorer, Poul 
Skeem og Odd Ravlo. 

Covid-19 havde naturligt også påvirket årets regnskab, som blev gennemgået. 

Der er underskud på -7860 kr. Egenkapitalen er på 41.437 kr. 

Der har været ekstraordinære investeringsudgifter til Klubmodul og netopkobling.  

Der er forslag om uændret kontingent på 200 kr. 

Spørgsmål og kommentarer til regnskabet og til budget 2022 

Ole Michael spurgte, om bestyrelsen havde planer for økonomien 2022. Hertil var svaret, at der 
med egenkapitalen var plads til at tage risiko ved arrangementer – sammenholdt med de tidligere 
nævnte 25.000 kr i tilskud til de kommende jubilæumsarrangementer. 

Immanuel talte positivt for fortsat at have en god buffer i foreningen. 

Herefter blev regnskabet godkendt med applaus og det kommende kontingent på 200 kr vedtaget. 

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

a) Drop-in udvalg (Katrin) 

Der har været begrænset aktivitet på grund af Corona-reglerne, men Katrin blev rost for sin 
positive tilgang og evne til at få værter til at melde sig. Godt der på denne måde er en, der er 
tovholder. 



 

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

Fin milonga i september på Klitgården. 

Der er planer om Julefest – måske i Jubilæums-regie, d.11.12.2021 på Kulturstationen i Skørping 

Karin foreslår herunder, at Milongaudvalget og Jubilæumsudvalget i næste år lægges sammen. 

c) Jubilæum- tango (Karin BB) 

Tango Aalborg kan fejre 20 års jubilæum. Det vil vi gerne markere ved at lave et Jubilæums-år 
med særlige jubilæumsaktiviteter. 

Der blev 22.10.20 inviteret til et indledende jubilæumsmøde på Fjordparken, hvor Karin BB, 
Henriette, Trygve, Karin, Henning og Inge deltog. Der blev lavet brainstorming med mange ideer 
og Karin fremlagde posters fra mødet. 

Planen er, at der skal være kick-off d. 18.9.2021 I folkekirkens Hus – og evt. 1 år frem.  

Karin kom med opfordring til at løfte i flok, så vi får en flot fejring. 

Interesserede inviteres til startmøde torsdag d. 17.6. 2021 kl 19-22. 

d) Web-gruppe og FB (Henning, Karin BB, Henriette, Nick) 

Klubmodul og hjemmeside administreres af Henning og Karin. Det nye system har gjort 
tilmeldinger nemmere; holdplanlægning og økonomi kan bedre styres. 

Der er stadig arbejde at gøre med hjemmesiden, fx hvor meget skal overføres fra den tidligere 
hjemmeside. 

Facebook og Instagram administreres af Henriette. Det gik langsomt med følgere i starten, men 
der er nu 200. En opfordring til alle om at like og dele de opslag, der kommer. På denne måde får 
vi større rækkevidde og øger kendskabet til klubben og aktiviteterne. Der bliver lagt billeder, 
videoklip, korte præsentationer og ’feel-good’ materialer op. 

Immanuel foreslog at tydeliggøre forskellen på Tango Aalborgs hjemmeside på FB - og den 
gruppe, der også er på FB. Henriette vil få omdøbt gruppen. Den kan fremover bruges til dialoger. 
Henriette foretager 2-trins godkendelser på hjemmesiden for at undgå spam-opslag. 

Lone K foreslog var at lægge begivenheder ind så hurtigt som muligt på hjemmesiden. 

Henning gjorde opmærksom på, at Klubmodul har en App, som man kan logge sig på med sit 
medlemslogin. 

 



 

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) 

Trygve genvælges, informerer dog generalforsamlingen om, at han forventer at stoppe 
ved næste generalforsamling. 

Henning Møller genvælges. 

Lone Kørnøv vælges til ny suppleant. 

Ole Mikael og Immanuel foreslog at der til næste generalforsamling kan laves forslag til 
vedtægterne,om hvordan man forholder sig, hvis et bestyrelsesmedlem går af før tid; 
hvad det betyder for valgperioden for den nye, der vælges. 

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

Genvalg af Odd Ravlo og Poul Skeem. 

9. Valg til udvalg: 

a) Drop-in udvalg 

Der var varm stemning for at genvælge Katrin, der dog ikke var til stede ved generalforsamlingen 

b) Jubilæums-tango gruppe 

Der var stemning for at slå jubilæums- og milongaudvalget sammen i jubilæums-perioden. 

c) Sommertango 

Der blev ikke udpeget nye ansvarlige for sommertango. Der har været udfordringer med 
vejattester og regler. Forventer at også dette punkt kan gå ind under jubilæums-aktiviteterne. 

 



c) Milonga udvalg (Sommerfest, julefest, milonga), nu også Jubilæumsudvalg 

Karin BB, Helle O, Nana, Silvia, Henriette, Karin. 

Desuden tilbød Lone K, Ole M, Nikolaj, Runa og Janne deres assistance. 

d) Web-gruppe 

Karin BB, Henriette, Henning. 

10. Evt. 

Nana informerede om DGI’s dansefestival, der foregår 27.-29. august med alle de forskellige 

dansearter. Der vil bl.a være en scene, hvor man i 15 minutter ad gangen kan danse. Forslag at vi 

deltager for at hverve flere medlemmer, fx laver flash-mop og har en stand med oplysninger om 

klubben. 

Trygve informerede om en henvendelse fra Hjørring om at deltage i en aktivitetsdag deroppe.  

Endelig bad Trygve om ordet for at sige Farvel og Tak til Nick, der i år træder ud af bestyrelsen 

efter at have været både menigt medlem og suppleant. Særligt blev fremhævet Nicks store og 

kreative indsats i fremstillingen af foreningens logo samt utallige pjecer, postkort og store 

bannere. Da foreningen skulle beskrive 10 års jubilæum, var Nick også aktiv. 

Eftertænksomhed, en spørgende og åben facon har præget Nicks deltagelse i bestyrelsen. Hertil 

kommer også undervisning med stor kvalitet. En blomst blev overrakt Nick med tak for indsatsen, 

rummeligheden og væremåden. 

Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med tak for god ro og orden. 

 

6.6.2021 

Referent Inge Hald 


