
Referat af  

Holbæk Tangoforenings generalforsamling 

5. november 2016 

1 Valg af dirigent 
 Knud blev valgt til dirigent, Sus tager referat. 

2 Formandens beretning 
 Se bilag 

3 Fremlæggelse af revideret regnskab/budgetforslag 2017 
 Regnskabet fra 15/12-2015 til 30/9-2016 blev godkendt. Se bilag 
 Foreningen har et overskud, forslag om at bruge noget af overskuddet til fx meget dyre 

undervisere, for at reducere prisen. 
4 Fastsættelse af kontingent 

 Kontingentet bliver uændret på 100 kr. pr. år. Kontingent indbetales i august ved 
sæsonstart. 
De medlemmer der ikke har betalt for 2017, bedes indbetale kontingent inden udgangen 
af november 2016. Indbetalingen gælder fra aug. 2016 til aug. 2017. Dette blev vedtaget af 
hensyn til regnskab og revision. 

5 Indkomne forslag 
 Ingen forslag. 

6 Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 Den siddende bestyrelse fortsætter: 

Susanne er bestyrelses formand 
Jette pr.- og facebook ansvarlig samt kasserer (det sidste med hjælp fra Stig) 
Marco er webside ansvarlig og revisor. 
Sus er sekretær 
Claes Lundbæk blev valg som nyt medlem af bestyrelsen, velkommen! 
1. Suppleant blev Michael Leth Espensen 
2. Suppleant blev John Meldgaard 
Også velkommen til jer. 

Evt.  
 Under evt. kom der en del forslag til fremtidig undervisning, arrangementer og tiltag. 

 Asbjørn: Gimle vil gerne have tango på programmet, der kan evt. etableres et 
samarbejde også med hensyn til lån af deres lokaler. 

 Bestyrelsen mangler en, der har tid til at kigge på indkomne mail med tilbud om live 
musik. 

 Sanne foreslår, Lone og Per Darger fra Roskilde, de spiller godt. 

 27-30/12 -2016 Underviser Gunner Svendsen i Vanløse, sammen med et argentinsk 
par. 

 Vi diskuterer, om vi skal have workshops og/eller 8 gange undervisning 
lørdag/søndag. Samt hvem der skal undervise. 
 Anne Grethe mener, det er fint med fortløbende undervisning. 



Asbjørn foreslår begge dele. 
Knud foreslår, at det kan være mindre forløb af fx 3 gange undervisning. 
Jette informerer om at, Bjørk Johansen laver fx lynkurser. 
Marco mener, det skal være forløb af 8 gange, speciel i forhold til begyndere. 
Sus forslår 2 forløb af 4 gange undervisning pr. sæson. 
John synes, det er godt, hvis øvede danser med nye dansere. 
Forslag om, at øvede "griber fat" i nye dansere og hjælper. 
Sanne anbefaler André til undervisning. 
Christian anbefales til undervisning i foråret. 

  Stig mener, at hyggepracticaerne binder foreningen sammen. 
Jette forslår, vi gør mere ud af hyggepracticaerne og får flere gange ind. 
Asbjørn øver på x dage (ledige spejlsalsdage), han vil gerne invitere andre til at 
komme. 
Forslag om guidede pratica forløb, som i Jerslev, vi kan hjælpe hinanden. 

 Forslag om arrangementer med kommunal støtte. 

 Tilbud om undervisning af Gunner Svendsen den 11-12/2-2017. 

 Stig foreslår, Linus og Camilla. 

 Susanne mener, det skal være forskellige undervisere. 

 John M siger, at Gunner Svendsen er en god Milonga underviser. 
 
Ref.: Håber, jeg har fået alle jeres indlæg med. 

 

 

 

 


