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Halsnæs Tangoforening 
 
Formandens beretning 2017                       - på generalforsamling d. 20.3. 2018 

 
 
Halsnæs Tangoforening har været igennem et år med en del turbulens – en udløber af at 
foreningens indtil da centrale fører-følger-par gik fra hinanden. Det betød en 
reorganisering af de forskellige opgaver, som bestyrelsen og frivillige medlemmer 
løbende varetager. Den ny opgavefordeling har så småt fundet sit ny leje, men processen 
vil nok komme til at foregå løbende et stykke tid endnu.  
 
Generalforsamling d. 1. marts 2017 
18 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Vinkelsalen i Paraplyen. Paul 
Lindeneg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem, Per Elowsson blev valgt ind som nyt 
bestyrelsesmedlem. Bent Hansen og Kurt Kehler blev genvalgt som suppleanter. 
Flemming Bruhn blev genvalgt som bilagskontrollant. Vibeke Kammer Madsen meddelte 
at hun ikke ønskede at fortsætte som kassererassistent. 
 
 
Bestyrelsen 

Kaj Kammer Madsen, mangeårig formand og en af drivkræfterne i foreningen, forlod 
bestyrelsen i den tidlige sommer 2017 af personlige årsager. Bestyrelsen modtog hans 
beslutning med beklagelse. Næstformanden, Hanne Veber, trådte derpå ind som 
formand. Per Elowsson, som var valgt ind i bestyrelsen på generalforsamlingen d. 1.3. 
med henblik på at træde ind som kasserer, blev sygemeldt og kom aldrig i funktion som 
kasserer. Derfor varetoges kassererarbejdet af Kaj i første halvår. Vibeke Kammer 
Madsen, indvalgt i bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling d. 29.9., påtog 
sig herefter kassererfunktionen.  Kassererfunktionen er foreningens helt centrale 
funktion, idet kassereren – som situationen ser ud – både holder styr på 
medlemslisterne, på forvaltningen af økonomien, og på planlægning og varetagelse af 
undervisningen.  
 
 
Ekstraordinær generalforsamling d. 29.9. 2017 
13 medlemmer var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling i Vinkelsalen i 
Paraplyen. Generalforsamlingen var indkaldt, fordi to bestyrelsesmedlemmer (Kaj og 
Per) havde trukket sig fra bestyrelsen, som hermed var reduceret til 3 medlemmer, efter 
at suppleant Bent Hansen var trådt ind som ordinært medlem. Situationen var vurderet 
til at være uholdbar. To nye bestyrelsesmedlemmer, Vibeke Kammer Madsen og Poul 
Erik Hansen, blev valgt ind som ordinære medlemmer. Hanne Lindeneg blev valgt som 
suppleant. 
 
Medlemmer 2017     
Sidste år havde foreningen 56 medlemmer på datoen for generalforsamlingen (1.3. 
2017). I år er vi nede på 42. Der skal gøres en indsats for at vende tilbagegangen i 
medlemstal.  Halsnæs Tangoforening skal gøres synlig på lokalplan –fx ved at stille op til 
dans på White Night i Liseleje, i Sundhedsugen i Hundested og Frederiksværk og ved 
andre relevante arrangementer. 
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Aktiviteter i 2017 

  Undervisning 

 Fra januar til begyndelsen af april var der undervisning hver mandag i Paraplyens 
store sal.  Undervisningen blev varetaget af Kaj og Vibeke. Fra september og året ud 
blev undervisningen varetaget af Vibeke og Anne Mette. Efterårets undervisning 
tiltrak især mange nye medlemmer. Ud af 30 tilmeldte, var de 12 nye medlemmer. Der 
har oftest været 24-28 fremmødte til undervisningen. Der meldes om en god 
stemning. De let øvede er kommet tidligere end før, angiveligt på grund af den frie og 
hyggelige omgangstone. Bestyrelsen takker Vibeke for at have organiseret og 
varetaget den fornyede undervisning og Anne Mette for at have bidraget med sin 
særlige musikforståelse.  

 
  Practica 
 Der har været practica onsdag aften i Paraplyens store sal i forårssæssonen, januar – 

maj og i efterårs-sæsonen september – december. Practica-aftenerne har primært 
tiltrukket de øvede og let øvede dansere.  Derudover har Vibeke forestået practica- 
aftener hele sommeren igennem. Vi ser frem til at flere nye kommer med i den 
indeværende (forår 2018) sæson.   

 
  Milonga 
 De månedlige milongaer i Paraplyens store sal (21.1., 17.2., 18.3., 22.4., 16.9., 14.10., 

11.11., 9.12.)  havde svingende tilslutning. De frivillige har ydet en stor indsats med 
opsætning forud for hvert arrangement og efterfølgende oprydning. Milongaerne 
tiltrækker et begrænset antal gæster udefra. Der skal gøres en indsats for at vende 
den udvikling. 

 
  Workshop  
 En workshop med Pablo og Julia blev afholdt med stor succes d. 4.1. 2017. I efteråret 

afholdtes 2 interne milonga workshops. Vibeke og Paul instruerede d. 11.10., hvor der 
var 14 tilmeldte, og d. 8.11., hvor der var 18 tilmeldte . I december (6.12.) blev der 
arrangeret en workshop i milonga og musicality med gæstelærer Jorge.  Der var 12 
betalende deltagere udover Anne-Mette og Vibeke, så reelt var der 14. Deltagerne var 
ovenud tilfredse ved begge workshops. 

 
  Filmaftener (4.2., 4.3., 28.10. 25.11.)   
 Bent Hansen og Kaj Kammer Madsen udvalgte i januar tre film, som kunne have 

interesse for foreningens medlemmer. Bent overtog i efteråret 2017 ansvaret for 
filmaftenerne. Der blev afholdt 3 filmaftener i løbet af året. Filmaftenen d. 28.10. blev 
aflyst på grund af manglende tilslutning. På bestyrelsesmøde d. 14.11. blev det 
besluttet kun at holde filmaften hver anden måned. 

 
  Tango på Havnen (24.6.,  22.7., 19.8.)   
 Sommeren 2017 bød på tre havne-tango-arrangementer i Fyrbåken på ”kulturkajen” i 

Hundested i samarbejde med Halsnæs Bryghus og Hundested Havn.  De er foregået på 
eftermiddage og aftener.  Som altid har arrangementerne tiltrukket både dansere 
udefra, og folk som ønskede introduktion – samt en del tilskuere. Vejret var ikke på 
tangoforeningens side i 2017. Vi stredes med regn og blæst, og en af aftenerne måtte 
vi slutte tidligt grundet regn. Den ugunstige vejrsituation blev ikke bedre af at 
Fyrbåkens sejldugsafskærmninger var itu og derfor fjernet af havnen. Ny 
afskærmning er stillet i udsigt for sommeren 2018.  
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Hjemme-hos Tango    
 Der har været afholdt 3 hjemme-hos arrangementer i 2017 (10. juni hos Ellen & Bent; 

8. juli hos Paul & Hanne; 29. juli hos Gitte & Peter). De har alle været meget vellykkede 
med god tilslutning blandt medlemmerne. Bestyrelsen takker værterne, som har lagt 
hus, græsplæner og et stort arbejde i arrangementerne.  

 
  Høje Tøpholm 
 En mindre gruppe fra Halsnæs Tangoforening gav d. 12. 8. om eftermiddagen 

opvisning i tango efter bedste evne ved en sommerfest arrangeret af 
beboerforeningen i Høje Tøpholm. Det transportable gulv var medbragt og blev lagt 
ud. Opvisningen blev fulgt af en kort introduktion for de interesserede beboere – som 
desværre blev afbrudt af regnvejr. 

 
Materiel 
Køge Tangoforening havde atter lejet vores trailer med det transportable gulv til et 
arrangement i Køge d. 28.7.. Alt gik fint, og arrangementet var meget velbesøgt. Men det 
står klart, at det er nødvendigt, at folk som låner gulvet instrueres i hvordan det lægges 
ud under hensyntagen til sarte kanter og tapper, ligesom det er en god ide, at 
repræsentanter for Halsnæs Tangoforening medvirker, når gulvet pakkes på traileren 
efter udlån. Bestyrelsen efterlyser stadig medlemmer med trækkrog, som vil hjælpe med 
at transportere gulvet rundt til de forskellige arrangementer, tangoforeningen involveres 
i. En stor tak skal lyde til dem, der kørte rundt med gulvet i det forgangne år. 
 
Formanden takker den tidligere og den siddende bestyrelse for godt samarbejde i det 
forløbne år – og håber at ny kræfter træder til og fortsætter det gode arbejde i Halsnæs 
Tangoforening.  
 
 
Tangohilsener 
 
marts 2018 
 
 
Hanne Veber 
 
Formand (afgående) 
 
 


