Generalforsamling 2021
Tango Aalborg 'El Abrazo'
Udskudt til søndag den 28. marts 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 – på grund af
forsamlingsrestriktionerne, er det ikke realistisk at vi kan afholde den som planlagt,
så vi har skubbet den et par måneder – vi regner med din deltagelse. Dagsordenen
er fastlagt via vedtægterne og sendes ud til alle i ordentlig tid. Samtidig er det
vigtigt, at alle deltagende tilmelder sig af hensyn til både corona- stole- og
bordopstilling og madbestilling (portionsanrettet). Vi håber i øvrigt, at det er lidt
mindre restriktivt at mødes til den tid.
Undervejs i mødet (ca. 19.00) sørger vi for noget spiseligt, så vi kan blive mætte.
Som noget nyt har alle medlemmer allerede oplevet, at vores nye system har
orienteret, og derefter trukket kontingentet for 2021 pr. 1.1.21. – hvis ellers der var
korrekte kreditkortoplysninger. Der er 21 medlemmer, hvor der ikke blev betalt
kontingent for 2021 – tjek venligst at det er gået i orden, det er en betingelse for at
deltage i generalforsamlingen.
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
Vedtægterne kan hentes her
Referatet fra sidste år kan hentes her

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning v. formanden/Trygve Engen
4. Regnskab
a) Fremlæggelse og Godkendelse af regnskab for 2021 v. kasserer/ Henning Møller
b) Budget og Fastlæggelse af kontingent 2022 – Forslag : 200 kr (uændret)
5. Orientering og forslag fra diverse udvalg
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)
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.

