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Til stede: Jesper Kragh-Pedersen, Birthe Jacobsen, Poul & Hanne Lindeneg, Bent & Ellen Hansen, Poul Erik 

Hansen, Lieve Wallaert, Flemming Bruhn, Vibeke Kammer Madsen, Bent Paradis, Hanne Veber. 

Fuldmagt:  fra Anne-Mette Riis til Hanne L. 
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer   
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1. Valg af dirigent 

Jesper tilbød sig og blev valgt under bifald.  

Han konstaterede at generalforsamlingen blev indkaldt i overensstemmelse med gældende vedtægter. 

 

2. Valg af referent 

Lieve blev foreslået og valgt som referent. 

 

3. Formandens beretning 

Hanne uddelte en skriftlig beretning og gennemgik den. Her et resumé: 

• En reorganisering af opgaver har været påkrævet efter at Vibeke og Kaj ikke længere delte adresse.  

• Først på sommeren trak formanden Kaj sig fra bestyrelsen, ligesom kassereren Per Elowsson (der var 

sygdomsramt), hvorpå suppleant Bent blev bestyrelsesmedlem og Hanne.V. overtog formandsposten.  

Vibeke og Poul Erik indtrådte i bestyrelsen ved ekstraordinær GF den 29.9.2017 og Hanne L. blev 

suppleant. Vibeke overtog kasserer-hvervet. 

• Ved årsskiftet var der registreret 42 medlemmer, hvilket er færre end i 2016.  Synlighed ved White 

Night Liseleje, sundhedsugen i Hundested og Frederiksværk m.m. efterlyses. 

• Efterårets undervisning (30 tilmeldte) tiltrak 12 nye medlemmer, og fremmødet har generelt været 

god og talrigt. Tak til Vibeke og Anne-Mette for en god indsats med en fornyet vinkel på bevægelser og 

musikforståelse. 

• Vibeke har forestået practica aftner i hele sæsonen (også sommer), de har været velbesøgt af både let 

øvede og øvede dansere. Fortsæt gerne med det. 

• Milonga-erne har haft en noget svingende tilslutning udefra. Der skal gøres mere for at lokke dem til. 

• Der har været afholdt 4 workshops i 2017, de har været velbesøgte og deltagerne tilfredse. Tak til 

arrangørerne. 
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• Det kniber efterhånden lidt med tilslutningen til filmaftnerne, indtil vi har fundet en bedre formel 

arrangerer Bent H. en aften hver anden måned. 

• I 2017 sommeren bød vi på 3 Tango på Havnen arrangementer. Det kølige, blæsende og til tider våde 

vejr hæmmede tilstrømningen. Vi håber på bedre forhold den kommende sommer. 

• Det blev til 3 hjemme-hos tango aftener i denne sæson. Tak til værterne for at gøre dem så vellykkede. 

• Som tak for hjælp til fyrbåken arrangementer, gav en lille gruppe medlemmer tangoopvisning ved høje 

Tøpholms sommerfest, efterfulgt af en kort introduktion for de interesserede beboere. 

• Også i år blev vores transportable gulv udlejet til Køge Tangoforening. Det er vigtigt at nogle af vores 

medlemmer deltager i lægning og optagning af gulvet, samt pakning af det i traileren, så skader kan 

undgås. 

• Tak til tidligere og siddende bestyrelse for godt samarbejde. Må nye kræfter fortsætte det gode 

arbejde i Halsnæs tangoforening. 

 

Beretning blev godkendt med de tilføjelser at vi p.t. er 52 medlemmer, milongaer var bedre besøgt end 

beskrevet, og at manglende tilslutning kunne skyldes at medlemmerne også har andre aktiviteter. 

Dirigenten afsluttede punktet med en tak til Hanne V. og udtrykte glade for en aktiv forening med 

imødekommende medlemmer. 

 

4. Regnskab 2017  

Sammenstillet budget og regnskab for 2017 samt budget for 2018 blev fremsendt med indkaldelsen til GF.  

 Budget 2017 Regnskab 2017 Afvigelse 2017 Budget 2018 

Beholdning 1.1.2017 16.527,44 16.527,44  8.927,08 

Indtægt (+) 34.100,00 31.268,33 -2.831,67 3.0030,00 

Udgift     (-) 40.915,00 38.868,69 2.046,31 30030,00 

Over / underskud -6.815,00 -7.600,36 -785,36 0,00 

Beholdning 1.1.2018 9.712,00 8.927,08  8.927,00 

Vibeke fremlagde foreningens regnskab og forklarede afvigelserne fra det budgetterede. 

Den primære årsag til at underskuddet blev større end forventet er at vi i modsætning til primo 2017, ikke 

fik arrangeret en workshop primo 2018, hvor en del af tilmeldinger og indbetalingerne falder før Jul, 

hvilket fortegner resultatet. Et problem med en levering dårlig vin, gik ud over vinsalget til Milonga-erne, 

hvor der også var et ekstraordinær behov for udskiftning af lyskæder.  

Underskuddet finansieres af kassebeholdningen. 

Regnskab 2017 blev godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent  

Medlemsskabet følger undervisningssæsonen, dvs. 1. september til 1. september.  

Kontingent foreslås uændret til 100,00 kr., hvilket blev vedtaget. 

 

6. Budget 2018 

Vibeke fremlagde bestyrelsens budgetforslag, hvor indtægterne er baseret på en medlemsskare på 45, 

hvoraf 28 kursusdeltagere og yderlige 4 practicapas købere. For at budgettets indtægter kan balancere de 

meget stramt satte udgifter foreslås følgende priser:   

Practicapas  stiger med 50,00 til 150,00 kr. 

Undervisningen  stiger med 50,00 til 600,00 kr. (= 700,00 kr. medlemskab og practicapas inkl.). 

Interne workshops foreslås prissat til 25,00 kr. per session, forudsat der er 12 deltagere. 
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Workshops der implicerer eksterne instruktører foreslås prissat til 125,00 kr. per session og dette forudsat 

der er 20 deltagere. 

På Hjemme-hos tango foreslås en brugerbetaling på 25,00 kr. til dækning af velkomstdrink og 

dessertkage. 

Ellen nævnte muligheden for at søge sponsorer, hvorpå Jesper ville høre hvad vi ønsker man havde råd til 

i foreningen. Her blev bl.a. nævnt råd til levende musik / DJ til milongaer og godtgørelse til instruktører. 

Budget 2018 blev godkendt, hvorved de foreslåede prisstigninger er vedtaget. 

 

Bifald, rygepause og kage… 

 

7. Indkomne forslag 

a. Forslag til ændring af vedtægterne § 5 og § 6 

Vibeke forklarede at formålet med hendes vedtægtsændringsforslag var at få en bedre kompetence 
udnyttelse og mere fleksibel bestyrelse med en flad struktur.  

Hanne V. derimod mente at det medførte en stor fare for mistillid fra medlemmerne og at bestyrelsen 
kan beskyldes for at være sammenspiste og var på linje med Bent P., der mente at det var en 
beskyttelse af formanden hvis vedkommende blev valgt på generalforsamlingen.  

Herpå fulgte en længere diskussion med indlæg af Vibeke, Bent P. der på et tidspunkt gik, Birthe, 
Flemming, Jesper, Lieve og Hanne V.  
 

Afstemningspunkt (ændringer i kursiv, udstreget hvis fjernes,  
fed hvis tilføjes) 

For  Imod Und-
ladt  

resultat 

§ 5 
Formanden vælges ved direkte valg på generalforsamlingen i lige år. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen 
konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. 

 
8 

 
1 

 
3 

Vedtaget, 
2/3 for 
forslaget 

§ 6 
Bestyrelsen udgør 3-5 personer samt 1-2 suppleanter. I tilfælde 
af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Dersom 
antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og 
efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3, er 
bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil 
førstkommende generalforsamling. Forretningsbestyrelsen (den 
daglige ledelse) består af formand, næstformand og kasserer. 
 

 
8 

 
1 

 
3 

 
Vedtaget, 
2/3 for 
forslaget 

  

b. Forslag til tilføjelse i vedtægternes § 6 

Hanne V. begrundede disse tilføjelser med at der kunne blive tvivl om afstemningernes lødighed hvis 

ikke disse tilføjelser indførtes i vedtægterne.  

Dette førte igen til en diskussion blandt de tilstedeværende. 

Dirigenten foreslog at dele tilføjelserne i 3 og stemme for dem særskilt.  

Det blev accepteret: 
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Afstemningspunkt / tilføjelse til § 6 For  Imod Und-
ladt  

Resultat 

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte.   1 3 8 Forkastet. 
Suppleanterne træder til i den rækkefølge, de er valgt. Suppleanterne kan 
deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. En suppleant kan deltage med 
stemmeret i møder, hvor et ordinært valgt bestyrelsesmedlem har meldt afbud. 

2 0 10 Forkastet. 

I behandlingen af beslutningssager, hvor der kan rejses tvivl om et 
bestyrelsesmedlems habilitet, afgør bestyrelsen om vedkommende kan deltage 
i behandlingen af sagen. 

8 0 4 Vedtaget, 
2/3 for 
forslaget 

 

8. Valg af formand 

Udgår på grund af vedtagen vedtægtsændring i § 5. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Bent H. som er på valg genopstiller, genvalgt med applaus. 

Det blev foreslået at undertegnede (Lieve W.) skulle stille op. Accepteret og valgt. Bifald. 

10. Valg af to suppleanter 

Hanne L. som er på valg genopstiller, genvalgt med applaus. 

Under stort bifald accepterede dirigenten - Jesper at stille op som suppleant. 

11. Valg af bilagskontrollant 

Flemming indvilligede at fortsætte som bilagskontrollant. Bifald. 

12. Sæsonplan 

Næste sæsons undervisning og practica vil som hidtil foregå hhv. om mandage og onsdage. 
Milonga-erne er planlagt til at blive afholdt fredag aften med ca 4 ugers interval, med start 14.september. 

I denne sæson er der planlagt et supplerende 10 ugers kursusforløb med start 11 april – arbejdstitel ”mest 
for kvinder”, samt workshop i tangovals. 

Der er planlagt 3 Tango på havnen over sommeren og indtil videre fastlagt en hjemme-hos den 2.juni. 

13. Eventuelt. 

Hanne V.: Husk lokalefordelingsmødet. 

Flemming: Hvad er proceduren for at komme med et forslag? 

Vibeke:  Man formulerer et begrundet oplæg og sender det til bestyrelsen, kontakt@tangohalsnaes.dk. 

Dirigent: Tak for god og konstruktiv generalforsamling 

 

Formandens underskrift: Dirigentens underskrift: 

 

 

Bilag1.: formandens beretning. 

Bilag2.: Reviderede foreningsvedtægter. 


