
 
 

Hej alle kære medlemmer af Baila el Tango! 

Dem af jer, som deltog i den sidste generalforsamling i september ved godt, at vi 
havde en stor udfordring med at samle det tal af bestyrelsesmedlemmer, der kræves 
af vedtægterne. Vi er jo fire i bestyrelsen nu, hvor der normalt bør være 
syv. Ved generalforsamlingen blev det reducerede antal bestyrelsesmedlemmer 
accepteret, for at sikre foreningens overlevelse til næste generalforsamling i marts 
2022. 

Den situation accepteres dog ikke af banken, som påpeger, at antallet af 
bestyrelsesmedlemmer skal stemme overens med, hvad der står i vedtægterne. På 
den baggrund blokerer banken overdragelsen af kasserposten fra den tidligere 
kasserer til den nye. Det er selvfølgelig ikke en holdbar situation, og vi må gøre 
noget. 

Derfor indkalder bestyrelsen alle medlemmer til 
en ekstraordinær generalforsamling med to hovedpunkter på dagsordenen: 

Ændring af vedtægterne der reducerer antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 og 
valg af som minimum ét nyt bestyrelsesmedlem, så vi igen kan overholde 
foreningens vedtægter. 

Endvidere tænker vi, der kan opstå en usikker situation for foreningen, når man som 
nu kan deltage i en generalforsamling og have stemmeret blot ved at have betalt 
kontingent. Vi vil gerne undgå en situation, hvor folk uden særlig tilknytning til 
foreningen har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil vi regulere ved at stille 
krav om, at indbetaling af kontingentet skal ske senest den 31. januar for at være 
møde og stemmeberettiget.  

Dato og tid: tirsdag, d. 9. november 2021, kl. 19:00 

Sted: Rosenbæk Huset 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Valg af stemmetæller. 

4. Formandens introduktion til generalforsamlingens formål. 

5. Afstemning om ændring af foreningens vedtægter (se forslag nedenfor) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 



 
7. Valg af suppleanter. 

Forslag til ændring af foreningens vedtægter: 

Nuværende version: 

§5. Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer vælges i lige år 
og 3 medlemmer i ulige år. Valget gælder for 2 år ad gangen. 

§4. Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle 
medlemmer , undtaget heraf er medlemmer i restance. 

Foreslået version: 

§5. Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer, hvoraf minimum 
2 medlemmer vælges hvert år. Valget gælder for 2 år ad gangen 

§4. Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er 
alle de medlemmer , der senest 31. januar, det år generalforsamlingen afholdes, 
har betalt deres kontingent. Undtaget heraf er medlemmer i restance. 

 


