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Årsberetning 2020/2021 
 

ADMINISTRATIV BERETNING: 

Konstituering af bestyrelsen på mødet d. 23. september 2020 

 Formand: Susanne 

 Kasser: Charlotte 

Ændring af formand: fra d. 19. november 2020 Dariusz har accepteret at 

fortsætte som formand.  

Bestyrelsesmøder 

Inkluderet konstitueringsmøde til i dag var der afholdt 12 møder hvor 5 var i 

2020. Kun tre af møder var fysisk, resten var online. Tak til Moustapha for at 

stille sit Zoom til rådighed. 

Medlemsmøde 

 For at holde kontakt med medlemmer og orientere om Klubmodul indkaldte 

vi til online infomøde d. 2. marts. Til sidst Moustapha spillede musik så vi 

kunne danse hver for sig. 

Hjemmesider 

 Motiveret af udfordringer med tidligere hjemmeside og regnskabsføring har 

bestyrelsen besluttet at søge en ny løsning. En række af software var 

undersøgt og vi har valgt Klubmodul der klarer de fleste opgaver en forening 

kan have, dvs.: hjemmeside, medlemsregister, regnskab, betalingssystem, 

kalender og mere. Klubmodul gik live i februar 2021. Stor tak til Charlotte der 

har koordineret indkøb og brugte mange timer for introduktion af systemet.  
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 Samtidigt de tidligere: bailaeltango.dk og fynstangofestival.dk er blevet 

nedlagt.  

Betalinger 

 Bestyrelsen har besluttet at betalinger i foreningen skal forgå kontantfrit, 

dvs. ved brug af betalingskort eller Mobilepay. Der var udfordringer med det 

på hjemmesiden men de synes være løst nu. 

Facebook 

 Situationen tidligere var vi har haft en profil og gruppe med det samme 

navn. Gruppen var fyldt men annoncer fra forskellige steder. Efter 

diskussioner i bestyrelsen vi har oprettet en ny side: Baila el Tango der bør 

være foreningens talerør med fuld kontrol af indholdet. Samtidigt har vi 

aftalt med Tango på Sydfyn at omdøbe den tidligere gruppe Baila el Tango til 

Fyn danser tango med det formål at tjene alle tango folk på Fyn. Styring af 

gruppen er delt mellem vores og sydfynske foreninger. Stor tak til Hanne 

som koordinerede ændringen og har tilbudt at lægge annoncer på både 

siden og gruppen.  

Vedtægtsændringer 

 Ved introduktion af Klubmodul har vi konstateret at dens måde at melde sig 

til eller fra foreningen ikke svarer til det som er beskrevet i nuværende 

Vedtægter. Samtidigt for at undgå interpretations udfordringer vil vi 

foretrække at ophør af medlemskabet sker ikke kun ved aktiv henvendelse til 

bestyrelsen men også ved manglende indbetaling af kontingent.  

 

BERETNING FOR AKTIVITETER:  

Aktiviteter  

Milonga’er 
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Milonga ”La Fionia” - De eneste milonga’er vi afholdte var to gange i OASK 

svarende inden COVID restriktioner den 2020-10-03, og efter genåbning den 

2021-06-18. Der var en fin tilslutning. Tak til Inge for koordinering og 

forberedelse of begge milonga’er. 

Tangoens Dag i december 2020 – aflyst 

Nytårsfest i januar 2021 - aflyst 

Practica’er: 

 Rosenbækhuset 

Aflyst 4 gange i perioden 29. oktober til 11. november. Fra d. 13. november 

Kulturmaskinen har givet mulighed for 2 hold 10 personer ad gangen. Det var 

ikke muligt at opdele salen så vi kunne være flere. Vi gennemførte 3 tirsdage 

i alt med tilmelding og registrering af navne.  

Efter lang pause fra december 2020 var practica startet igen i juni 2021 dog 

med restriktioner.  

Guidet Practica på Ålykkeskolen ved Henning og Bente. 

Musik69 

Der var tilbudt practica om søndagen med lignende restriktioner to RH. 5 

gange i perioden november og december 2020 med tilmelding og 

registrering af deltagere. Genstartet d. 23. maj. Tak til Marketa og Dariusz for 

at gøre det muligt. 

Udendørs v/Café Biografen  

Startede fra 21. marts når udendørs idræt er blevet mulig igen. Practica var 

om lørdagen. Tak igen til Marketa og Dariusz for at stå for det. Tilslutning var 

dog meget beskeden. Practica stoppede når vi åbnede Rosenbækhuset i maj 

2021. 

Dansens Dag  
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Der var ingen decideret fejring af dagen i april 2021 – delvist på grund af manglende 

interesse fra vores side og næsten ingen aktivitet i andre danseforeninger.  

Sommerdans i Eventyrhaven/Café Biografen/Vintapperstræde 

 Vi takkede nej til Vintapperstræde da gulvet var forholdsvist dårligt og der 

var en del forberedelse hver gang.  

 Sommerdansen med introduktion til tango var afholdt 6 gange i alt og Tak til 

Bente og Henning samt Lea og Alan for at stå for undervisningen. 1 gang var 

det milonga kombineret med præsentation af film om Astor Piazzolla. Tak til 

Lisbeth for at koordinere sommerdansen.  

Undervisning: 

Lær Argentinsk Tango: begyndere og fortsættere ved Henning og Bente 

Der var afholdt undervisning 4 hold a 6 gange  

Workshops med Wanda 

Fysisk på Vesterskole 2020 – i oktober 2020 - 5 gange men 4 gange per par på 

grund af restriktioner. 

To seminarer - Fysisk i Musik69 d. 22. november 2020 – fuld booket. 

Online 2021 – teknik seminar fra d. 6. april 4 gange. 

Fysisk i Rosenbækhuset i juni 2021 – 2 hold og 5 gange.  

Stor tak til Susanne for at organisere og koordinere alle undervisningsforløb  

DJ Aften med Fabrice 

Online den 30. marts 2021. Tak til Fabrice for en spændende præsentation 

og deling af sine playlister. Og det var hans bidrag til foreningen og helt 

uden betaling.  

 


