
Generalforsamling 2022 

 

Tango Aalborg, EL Abrazo. Søndag d 27.2.2022 

Deltagere: Se vedlagt liste 

1. Valg af dirigent 

Susanne Skeem valgtes til dirigent og erklærede generalforsamlingen lovligt varslet og indkaldt og dermed 

også beslutningsdygtig. 

2. Valg af referent 

Inge Hald valgtes til referent. 

3. Formandens beretning v. Trygve Engen 

Trygve bød velkommen til generalforsamlingen, 1 måned corona- forsinket. Trods corona-udfordringerne 
har Tango Aalborg det sidste halve år aldrig været mere aktiv. Et spændende efterår i foreningens 20 års 
jubilæum. Traditionen tro havde formanden udvalgt 3 små fortællinger om foreningens liv. 

I. Jørgen Assentofts Film ”The Tango and me” beskriver et åbenhjertigt portræt af den 
argentinske danse- og tangopædagog, Alejandra Mantiñan. Karin B.B tog kontakt for at få 
filmen til Aalborg, det lykkedes og blev faktisk verdenspremiere! Alejandra kom også til 
Danmark til både filmpræsentationen, workshops, milonga og enetimer. Alt gik op i en højere 
enhed: betaling af flybillet, overnatning og hundepasning – og Jørgen bidrog ovenikøbet med 
champagne og tilskud. 

II. Et herligt samarbejde mellem Thy Tango og Tango Aalborg kom op at stå efter et tangomøde på 
Vestjyllands Højskole, hvor Trygve deltog. Pludselig var chancen der for at få Hernán Rodriguez 
og Flor Libiano til Aalborg til workshop 14 dage efter! Hurtigt og effektivt arbejde, dansernes 
tørst efter tangooplevelser – og en god portion optimisme medførte en dejlig workshop på 
kulturbroen en onsdag. 

III. Foreningens flagskib af en jubilæumsfest med gallamiddag skulle afholdes i december. 3 uger 
før meldte det norsk-tyske band El Muro afbud! Efter et kæmpearbejde for at finde erstatning 
lykkedes det at få en aftale med Tango Extremo fra Holland. Der blev afholdt akut-møder med 
både bestyrelse og jubilæumsgruppe. Desværre medførte Corona /Omikrons sensationelle 
smittetal at festen måtte aflyses/udskydes til maj 22. Det lykkedes at komme ud af alle 
indgåede aftaler uden nævneværdige tab. 

Foreningsfakta blev herefter kort gennemgået; ved indgangen til 2022 er der i Tango Aalborg 153 
medlemmer, (142 medlemmer sidste år) flot med stigning på trods af Corona. 

Der er sund økonomi 

Der er gennemført undervisning på alle niveauer med egne undervisere og Gunner.  

Der er afholdt diverse intro’er - og alle årets aktiviteter blev gennemgået. 

 



 

Organisatoriske udviklinger 

I Bestyrelsesarbejdet har mange kræfter været omdirigeret til jubilæumsgruppen, hvor mange dansere har 

deltaget aktivt. Både internt og eksternt er det bemærket, at Tango Aalborg har præsteret langt over det 

sædvanlige. Genlæs gerne den flotte jubilæumspjece – produceret med hjælp fra Nick - som præsenterer 

Tango Aalborg på bedste måde.   

Møder er indimellem blevet afholdt via zoom. Tak til både bestyrelse og undervisergruppe for at mestre 

dette. Udfordrende at holde talerrække og tale kort og præcist. Det har været lærerigt og kan givetvis indgå 

i fremtidens møder. 

Bestyrelsen internt har måttet konstatere, at ikke alle har kunnet deltage i det tempo og de krav, som 

arbejdet har krævet - måske fordi ens eget arbejde og ekstraarbejde har lagt beslag på tiden. Henriette har 

meddelt, at hun ikke ønskede og magtede bestyrelsesarbejdet det seneste stykke tid. Tak til Ole for med 

erfarne kræfter at gå ind og hjælpe med FB.  

Bestyrelsen siger samtidig tak til Henriette for indsatsen som facebook-redaktør, for at vise vejen med at 

booste FB -indslag og infospredning af undervisning, især for nye tangodansere, og for initiativ til en 

fotosession for undervisere og for modernisering af billedmaterialet på vores hjemmeside og FB. 

Foreningen i øvrigt 

Kulturbroen er hver tirsdag åbnet for Practica for alle fra kl. 20.15.  (indtil 15. 3. fra kl. 18.30.)  

7. nov. havde Musikkens Hus en stort anlagt Piazzolla-koncert med DK Underholdningsorkesteret, 

”Kærlighed til tangoen” med violin og bandoneon-solister, sangerinden Julia Zenko og gode dansere i 

Store Sal. Tango Aalborg var ikke i 1. omgang inviteret. Trygve fik en aftale i stand med Musikkens hus, 

Andreas Matthew, med 100 kr i billetrabat, og lov til at lave intro efter koncerten – samt at de ville huske os 

i fremtiden 

Kulturbroens Lydanlæg har med hjælp fra Bo Johansen fået en tiltrængt ny, om end brugt, forstærker. 

Lydpotten har en fast placering hos Ole, Østerbro 29D,2tv.  og skal afleveres efter brug til ham igen.  



Flip over befinder sig fortsat her på Kulturbroen i lydlokalet.  

Indtil videre er der fortsat 2 universalnøgler (Trygve, Janne) og undervisernes enkeltdagsnøgler. Det har 

ikke været muligt at få lov til at opsætte en nøgleboks. 

Godthåbsgade 8 A er ikke længere en mulighed at bruge. Til gengæld har vi via Kulturforvaltningen fået 

lovning på et klip til Utzon i 2022. Eneste betingelse er, at vores event skal være offentlig. 

Fremtiden  

Trygve fremhævede fortsat at værne om vores kerneområder, som ligger i firkløveret med undervisning, 

drop ins, gode milongaer og workshops/ foreningsdag.  

Fremhævede også lederworkshops, udvikling af egne undervisere, kvalitetsoplevelser omkring tango 

(suveræne eksterne undervisere, gode tangoorkestre, musikalske workshops, film og tango, osv), brug af 

eksterne kulturpuljer til tangofinanciering, brug af eksterne begivenheder til events og PR (Fx Tall ship, 

DGI), brug af nye spændende lokaliteter (Utzon, Folkekirkens Hus, ST. Restrup), større udnyttelse af Sociale 

Medier, Samarbejder med Musikken Hus og eksterne partnere (bl.a. andre tangoforeninger, DJ ). PR-Flash 

Mobs. 

Vi er gode til at bruge fantasien, tage budgetterede chancer og improvisere. Det bliver der mulighed for i et 

kommende aktivitetsudvalg.  De seneste 10 år er medlemstallet 3-doblet, men der er stadig brug for 

Rekruttering af nye - og især- yngre medlemmer. Drømmen er fortsat vores egen Tango Hule på 200 m2 

med lydanlæg og udsmykning til overkommelig husleje. Kan vi, mens vi venter, tangoficere Kulturbroen?  Vi 

er gode til at løfte i flok, vi har et godt ry, folk føler sig velkomne. Det velfungerende drop in-system skal 

fortsætte. Vores info-organer gennem Hjemmeside, FB og Nyhedsbrev, skal fremover vedligeholdes og 

udvikles. 

På Hennings initiativ er det nye klub-modul taget i brug og bistår det krævende kassererarbejde.  

Trygve stillede spørgsmålet, om foreningsarbejdet måske skulle professionaliseres med en sekretær til 

opgaver som booking af lokaler, organisering af lederworkshops, servicering af undervisere, aftaler med 

Kulturforvaltningen, DGI.  

Afslutning 

Bestyrelsen takkede for opmærksomheden og takkede alle, der har deltaget i det frivillige arbejde og med 

gode omgangsnormer ved drop ins og milongaer. En speciel tak til underviserne, som under omskiftelige 

coronavilkår har løftet den eksisterende undervisning.  

Personligt takkede Trygve som annonceret af efter 12 år i bestyrelsen, deraf de 6 år som formand. Det har 

været en eventyrlig rejse, og Trygve takkede for tilliden. 

 

Beretningen blev modtaget med applaus. 

 

 



4. Regnskab 

a. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2021 ved kasserer Henning Møller 

Henning fremlagde Foreningsregnskabet 2021 og gennemgik de enkelte poster. 

Indtægter:    174.518 

Udgifter:        163.061 

Årets overskud:        11.458 

Egen kapital:       52.895 

Det er en sund økonomi, og der er plads til at lave satsninger. Der er fortsat 25.000 fra Aalborg 
kommune, der skal bruges i 2022. 

Medlemstallet er støt stigende. 153 medlemmer ved indgang til 2022. Gennemsnitsalderen er 
55,2 år. 1 medlem under 30 år. Hvad kan lokke yngre kræfter til foreningen? 

Odd Ravlo og Poul Skeem har som revisorer godkendt regnskabet.                                   Poul 
kommenterede og roste det store arbejde, kassereren udfører. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 

b. Budget og fastlæggelse af kontingent 2022 – Forslag 200 kr uændret 

Der blev fremlagt forslag om uændret kontingent på 200 kr for 2022 – samt at den nye 
bestyrelse fastlægger budget for det kommende år. 

5. Orientering og forslag fra diverse udvalg 

a. Jubilæumsgruppen 

Karin Bloch Bergsted gennemgik opstarten på jubilæumsgruppen, en brainstorming på 
Fjordparken, hvor en mindre gruppe deltog. Senere kom flere til, 10-12, der bidrog med ideer 
til hvad der kunne ske. Der blev planlagt arrangementer i efteråret med forskellige tovholdere: 

• Koncert og Milonga på Utzon (Silvia, Runa, Lone og Inge) 

• Tid til Tango Folkets Hus, begynderintro ved Ole og Janne, efterfølgende milonga 
(Janne) 

• Dansefestival på havnen, DGI (Nana) 

• Tango and Me (Karin BB) 

• Dango (Trygve) 

• Jubilæumsfesten, som måtte udskydes til 7.maj 2022 (Mange) 

Dejligt at mange har ønsket at hjælpe til.  

Karin foreslog derefter, at der fremtidigt skulle laves et Aktivitetsudvalg, som kunne rumme alle tidligere 
udvalg, fx milongaudvalg.  

Generalforsamlingen blev spurgt om holdningen til dette og flere udtalte sig. 



Jørgen H så det som en mulighed for en øget grad af involvering. Der skal være budget. Og hensigtsmæssigt 
at 1 fra bestyrelsen blev forankret. 

Karin BB mente det kunne give større ejerskab, og at det ikke skulle være bestyrelsen, der udgjorde 
aktivitetsudvalget. 

Trygve nævnte gode eksempler på, at der allerede var kommet gode ideer udefra, fx Tall-ship race 
aktiviteterne (Walther) – og grillpølser udenfor Kulturbroen. Samt Susanne Skeems tidligere gennemførte 
drejebog for fremtidsværksted og kvalitet.  

Inge nævnte, at det var en god ide, der dog krævede grundig forventningsafstemning til forretningsgange 
mellem Aktivitetsudvalg og Bestyrelse. 

Bestyrelsen vil tage det med og indkalde til møde. 

b. Drop-in 

Drop in har været styret af forskellige koordinatorer : Per Andreasen, Jørgen Hedevang og Trygve.         

Susanne Hjort og Walther har tilbudt at stå for opgaven som koordinatorer det næste halve år.  

c. Milonga-udvalget  

I jubilæumsåret slået sammen med jubilæumsudvalget- 

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

Der har været arbejdet på at optimere både FB og webside. Som tidligere nævnt gik Ole ind og hjalp i 
stedet for Henriette. Der arbejdes fortsat på opgaverne. 

e.  Orientering fra Nana 

Nana orienterede om den afholdte DGI-havnefestival, hvor vi deltog med 4 små aktiviteter a’ 15 min. Silvia 
havde lavet tanda-musikken. 

Der vil i 2022 blive afholdt et Idrætsmøde med 20.000-30.000 deltagere, hvor vi kan blive repræsenteret.  

Nana vil gerne være tovholder på opgaven. Der vil blive mulighed for at danse 3 dage a’ ½ time i perioden 
fra d. 23.6.2022-25.6.2022. Vi har fået plads på Gl. Torv. 

6. Vedtægtsændringer Intet  

7. Valg til bestyrelsen. Følgende er på valg: 

• Karin Bloch Bergsted – genopstiller 

• Nana Simonsen – genopstiller ikke 

• Henriette Sørensen – genopstiller ikke 

• Trygve Engen – opstiller ikke, som tidligere annonceret 

• Suppleant til bestyrelsen, Lone Kørnøv, er ikke på valg. Er valgt for 2 år og går ind i sit 2 år. 

Peter Nielsen tilbyder på generalforsamlingen at opstille til bestyrelsen. (Vælges for 2 år) 

Silvia Jensen og Runa Hellwig tilbyder begge pr. mail at opstille til bestyrelsen. (1 vælges for 2 år, 1 for 1 år.) 

Lone Kørnøv fortsætter som suppleant på sit valgte andet år. 



Herefter bad Karin BB og Nana om ordet og takkede Trygve, der tidligere havde annonceret, at han efter 12 
års virke og 6 år som formand, nu stoppede i bestyrelsen. Bedsteforældrerollen havde medvirket til dette 
valg.  Tango har været en stor passion for dig, Trygve, og du har taget dig af mange opgaver! Ikke mindst 
som leverandør til vores husorkester. Du har gjort en kæmpeindsats. Du er opfindsom, ser mulighederne og 
udnytter dem. Det har Tango Aalborg nydt godt af. Som underviser har du medvirket til at lokke mange 
nybegyndere ind i vores tangomiljø. Formandsrollen har du taget på dig og brugt megen tid på det. Du 
brænder for sagen, du koordinerer og du har ofte klaret ærterne for os andre. På trods af Corona er 
foreningen også grundet din ihærdighed kommet godt igennem det. Også din store skrivelyst skal nævnes.  

Det er jo kun formandsskabet, der stopper, Vi vil stadig mødes i foreningen og på dansegulvet. Med stor tak 
for det hele, blev der overrakt en kurv med argentinske specialiteter. 

Generalforsamlingens deltagere gav herefter Trygve stående applaus. 

Også til Karin var blomster med stor tak, både for lån af Trygves tid – og for alle de gange, I har været 
værter. 

Trygve tog herefter ordet og takkede Nana for hendes indsats i bestyrelsen. Der er mange, der udfører 
arbejde for foreningen; der er nogen, der som dig, gør noget EXTRA. Nævnes skal alle de gange både du og 
Nikolaj har taget oprydningsopgaven efter arrangementer. Du har ydet en stor opgave gennem årene i 
milongaudvalget, og har derudover også mange andre kvaliteter. Du har været medvirkende til underviser-
udviklingen og har leveret masser af det’ rugbrødsarbejde’ som en forening ikke kan undvære. Tak! Også 
Nana fik en kurv med specialiteter. 

Også tak til Henriette for hendes arbejde i bestyrelsen. Gave vil blive leveret til hende. 

Der var vingave til Nick med tak for hjælpen til brochure og PR-arbejde. 

Der var vingave til Ole med tak for hjælpen til FB og web. 

8. Valg af 2 revisorer Odd Ravlo og Poul Skeem genvalgtes. 

9. Valg til udvalg 

a. Aktivitetsudvalg  

Karin BB vil gerne være tovholder, Lone Kørnøv, Marianne Melchior og Ming melder sig 
som interesserede. Bestyrelsen vil arbejde videre og indkalde interesserede. 

b. Webmaster og FB:  Karin BB 

c. Drop-in koordinator:  Susanne Hjort og Walther Rahbek Mortensen blev valgt 

10. Evt. 

Susanne Skeem fortalte om 3 dage i september, hvor alle dansearter repræsenteres ved 
Dansekraft. Salsaforeningen er koordinator og Tango Aalborg inviteres med. Susanne tilbyder at 
være tovholder. 

Trygve anbefaler, man fortsat ansøger om kulturpuljer. Og minder om den varme linie til 10 
mandsorkesteret inklusiv Dangoprojektet.  

Generalforsamlingen afsluttes og dirigenten takkede for god ro og orden. 

11.3.2022 IH 


