Tango Århus – Generalforsamling afholdt d. 29.marts 2019
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Dirigent

Niels Østergaard

Referent

Jens Bernhard Poulsen

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bestyrelsen
Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Else som formand og Michael som
næstformand, men på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i april ønskede Else at forlade
formandsposten. Bestyrelsen har siden april bestået af formand (Michael) og næstformand (Marie
Louise), kasserer (Morten) og yderligere tre bestyrelsesmedlemmer (Gitte, Else og Charlotte). Jette og
Eugene som suppleanter. Vi har holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder og derudover små ad hoc møder i
forbindelse med foreningens arrangementer eller over en øl ude i byen. Derudover har vi haft et
hjemmesideudvalg der har mødtes og arbejdet på at lave en ny hjemmeside
Foreningens formål
I foreningens vedtægter står der at ”Foreningen har til formål at formidle og udbrede kendskabet til
argentinsk tango og skabe muligheder for fordybelse i tangoen, både som kunstnerisk og kulturelt
udtryk”.
For at imødekomme foreningens formål har foreningen haft en portefølje af aktiviteter. Der har været
afholdt følgende arrangementer:








Fredagspraktika, ca. 45 gange
Milongaer 18 gange (10 søndage 5 lørdage, 1 nytårsgalla, 2 på Domen )
Workshops og sommerkursus i alt 13 dage
Fredagslab er afholdt ca. 1 gang om måneden dvs ca. 10 gange.
Åbne arrangementer med intro for nybegyndere i alt 10 gange (Dansens dag, Tangoens
dag, Festugen, Bispetorv, Domen)
Fire dages kursus for nybegyndere med Gunnar Svendsen
Dans i byrummet i sommerperioden

Ny hjemmeside
Bestyrelsen har arbejdet på at få en ny hjemmeside, fordi den nuværende er arbejdskrævende at
vedligeholde. Projektet er ikke i hus endnu. Status er at:



Vi har udarbejdet en ansøgning om økonomisk støtte, til at få lavet en ny hjemmeside og har
fået tildelt 23.000 kr til projektet fra DGI.
Vi har udarbejdet en drejebog, med hjælp fra Ingrid Poulsen, over hvordan hjemmesiden skal
opbygges mht. målgruppe, funktionalitet med mere.





Vi har haft en prof. fotograf til at tage billeder som skal anvendes til den nye hjemmeside.
Vi har haft en LOGO konkurrence og modtaget mange flotte ideer (13 stk.). Vi har valgt et
logo, men vi er ikke klar til at præsentere logoet.
Vi arbejder også på at forny de tekster som ligger på den nuværende/gamle hjemmeside dvs
de bliver skrevet om.

Webmaster
Sophia og Mickael Meilo har været webmastere indtil sommer 2018, men ønskede at andre overtog
opgaven. TAK til Sophia og Mickael. Michael (formand) er pt webmaster og opdaterer hjemmesiden og
udsender nyhedsbreve.
Foreningens tema - musikalitet
Fordi musikken er en væsentlig del af dansen og den musiske forståelse skaber bedre dansere har
temaet for 2018 været musikalitet. Specifikt har det givet sig udslag i, at vi har afholdt en workshop om
musikalitet med Michael Lavocah. Desuden har musikalitet været et underliggende tema på både
sommerkurset og efterårets workshops samt de tangolabs der er afholdt i løbet af året.
Foreningens arrangementer
Fredagspraktika. Der har været afholdt fredagspraktika med stor deltagelse. Niels Chr. har været
tovholder og organiseret DJ’s og der har glædeligt været en del nye Dj’s i 2018. Der har været
organiseret hjælpere til at stille borde an mm så ingen Dj har stået alene med at afvikle en aften.
I sommerperioden flyttede fredagspraktikaen ned på Bispetorv og i Domen på havnen. Det betød at der
var regelmæssig tilbud om dans i byen som både medlemmer og turister i byen nød godt af. Desuden
var der organiseret ”Intro for nybegyndere” tovholdere var Marie Louise og Charlotte.
LørdagsMilongaer som har været godt besøgt fungerer rent praktisk ved, at der er to hjælpehold som
skiftes til at stille an med musikanlæg, lys, borde og buffet. Else og Jette har været tovholdere.
SøndagsMilongaer har været godt besøgt og har været afholdt hver den første søndag i måneden
undtagen i sommerferien og ved festugen. Alina og Fiszel har været værter og organiseret hjælpehold
og DJ’s. Alina og Fiszel ønsker at stoppe som værter, så der skal findes nye været til efteråret fra 1.
søndag i oktober 2019. STOR TAK til Alina og Fiszel.
Workshops med Lavocah, Eva og Martin, Linus og Camilla, har været afholdt med fulde hold.
Tovholdere Jette og Else.
FestugeMilonga med liveband, var en succes med Eugene som tovholder.
Nytårsmilonga med band blev afholdt med stor tilslutning på ca. 150 deltagere.(Tovholdere Eugene,
Else, Marie Louise).
Sommer kurset med Brindis og Hany havde fyldte hold. (Tovholder Jette)
Vi er en aktiv forening

I 2018 har foreningen været vært ved omkring 65 arrangementer med DJ. Det svarer til ca. 200 timers
tango med DJ. Herudover de omtalte Workshops, Tangolabs og Sommer kurser. Bestyrelsen takker alle
tovholdere DJ’s og hjælpehold.
Til slut opfordres alle medlemmer til at være opmærksom på, at få nye medlemmer og gæster til at føle
sig velkommen i foreningen især til fredagspraktikaen. Det vi hører fra gæster er, at de møder
klikkedannelse og ikke føler sig velkomne.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse ved kasserer Morten.
Resultatet af årets aktiviteter er et underskud på 193 Kr.
Fredagspractica påvirker mest på plussiden.
Nytårsballet påvirker mest på minussiden.
Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning. Ingen opponenter.
Der var ønske om at se særlige delregnskaber for arrangementer.
Dette er muligt ved henvendelse til kassereren.
4. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år.
Bestyrelsen foreslår Kontingentet bliver 200 Kr. også for 2020, hvilket der var enighed om.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det følgende år
Der er budgetteret med et underskud på 8500.
Budgettet blev godkendt ved håndsoprækning.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
7. Valg af Kasserer.
Morten Steglich-Petersen fortsætter til 2020
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal ifølge vedtægterne bestå af mindst 5 medlemmer.
Charlotte, Gitte og Else er på valg. Gitte og Else genopstiller ikke. Charlotte Mikkelsen genopstiller
og blev genvalgt. Niels Christian blev nyvalgt. Michael Ingemann og Marie Louise fortsætter og
bestyrelsen består således af 5 medlemmer.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen opfordrer til at genvælge Eugen og Jette og de
takker ja og blev genvalgt.
10. Valg af revisor og revisorsupplement
Niels Østergaard fortsætter som revisor
Jens Bernhard fortsætter som revisorsuppleant

11. Eventuelt
denne sætning er uklar…..?- Der var ros for modtagelse af de nye tango-dansere, tak til den
guidede begynderpractica ved Charlotte og Karsten. Der blev talt om forventninger til hvad et
tangolab er, det er værterne der ligger linjen. Der var stor tak til bestyrelsen for den store aktivitet
og stor tak til de medlemmer der nu forlader bestyrelsen, men alligevel fortsætter med at være
aktive med planlægning af diverse arrangementer.

