
Indkaldelse til generalforsamling i foreningen Baila el Tango, Tango pa Fyn. 

Dato og tid: 

2022-03-29 kl. 18:00-20:00 

Sted: 
Rosenbaek Huset, Rosenbaek Torv 30 5000 Odense C 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af stemmetaeller 
4. Formandens beretning 
5. Fremlaeggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderaret 
6. Indevaerende ars aktiviteter 
7. Forslag til budget for indevaerende ar 
8. Indkomne forslag 

8.1 Bestyrelses forslag: /Endring af Vedtaegter - Bilag 1 
8.2 Andre forslag 

9. Diskussion "Hvad skal der til for at du bliver frivillig?" 
10. Pause med faelles spisning 
11. Opsummering af diskussionen "Hvad skal der til for at du bliver frivillig?" 
12. Forslag til kontingent for naeste kalenderar 
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
14. Valgaf suppieanter 
15. Valgaf revisor 
16. Valg af revisor suppleant 
17. Eventuelt 

Bilag: 
1. Bestyrelses forslag til aendring af Vedtaegter af november 2021 

Referat fra generalforsamling i Baila el Tango den 29.3.2022 



1. Valg af dirigent 

Tony Skytte 

Tony konstaterede, at generalforsannlingen var lovligt indvarslet. 

2. Valg af referent 

Bente Nissen 

3. Valg af stemmetaellere 

Trine Bj0rnild og Helle Hansen 

4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg 
v/Dariusz Eicliler. 

Generalforsamling d. 2021-09-07 
Afhoidt meget sent pa aret p3 grund af corona-restriktioner. 

Bestyrelsen: 

Susanne, Lisbeth, Marketa og Moustapha var ikke pa valg, men Moustapha har valgt at traede ud. 
Dariusz genopstillede og blev valgt. Der var ikke flere kandidater til bestyrelsen og heller ikke til 
suppleantposten. Der var derfor kun 4 personer i bestyrelsen, dvs. ikke sa mange som kraevet af 
vedtaegterne. 

Marco blev valgt til revisor og Charlotte som revisorsuppleant. 

Der blev vedtaget aendring i vedtaegter vedr0rende til- og udmelding af foreningen. Hovedsageligt 
pa grund af Klubmodul. 

Bestyrelsen har konstitueret sig pa m0det d. 2021-09-29. Dariusz fortsat som formand og Marketa 
har sagt ja tak til kassererposten med forbeholdt at det er kun til den naeste generalforsamling. 

Ekstraordinaer generalforsamling 

Skift af kasserer krasvede at registrere det i banken. Det viste sig pludseligt svaert, da banken 
papegede at sammensaetning af bestyrelsen ikke var i overensstemmelse med foreningens 
vedtaegter. Den eneste vej ud var, at vaslge flere bestyrelsesmedlemmer pa en ekstraordinaer 
generalforsamling som blev afhoidt d. 2021-11-09. 

Fabrice, J0rgen og Tony blev valgt som bestyrelsesmedlemmer og Annii som suppleant. Tony 
udtrykte 0nske om at traede ud ved naeste generalforsamling. 

Pa forsamlingen var vedtaegterne asndret, sa antal af bestyrelsesmedlemmer blev enten 5 eller 7. 
Der var ogsa vedtaget aendring hvor retten til at deltage i generalforsamling er blevet betinget af 
rettidig betaling af medlemskontingent. 



Ny bestyrelsen konstituerede sig pa et m0de d. 2021-11-25 hvor Dariusz fortsatte som formand 
og Marketa som kasserer. 

Kasserer 

Sagen med banken strakte sig og Charlotte fungerede som kasserer til slutning af aret. 

Bestyrelsesm0der 

Inkluderet konstitueringsm0de til i slutning af 2021 var der afhoidt 9 m0der, de fleste pa Zoom. 

Medlemsm0de 

For at holde kontakt med medlemmer og orientere om Klubmodul indkaldte vi til online infom0de 
d. 2. marts. Til sidst Moustapha spillede musik sa vi kunne danse hver for sig. 

Hjemmeside 

Motiveret af udfordringer med tidligere hjemmeside og regnskabsf0ring har bestyrelsen besluttet 
at s0ge en ny l0sning. En raekke af software var unders0gt og vi har valgt Klubmodul der klarer de 
fleste opgaveren forening kan have, dvs.: hjemmeside, medlemsregister, regnskab, 
betalingssystem, kalender og mere. Klubmodul gik live i februar 2021. 

Samtidigt de tidligere: bailaeltango.dk og fynstangofestival.dk er blevet nedlagt. 

Betalinger 
y 

Bestyrelsen har besluttet at betalinger i foreningen skal forga kontantfrit, dvs. ved brug af 
betalingskort eller Mobilepay. Der var udfordringer med det pa hjemmesiden. Det viser sig at det 
var muligt at vaere kontantfri. 

Facebook 

Situationen tidligere var at vi har haft en profil og gruppe med det samme navn. Gruppen var fyldt 
men annoncer fra forskellige steder. Efter diskussioner i bestyrelsen har oprettet en ny side: Baila 
el Tango der b0r vaere foreningens taler0r med fuld kontrol af indholdet. Samtidigt har vi aftalt 
med Tango pa Sydfyn at omd0be den tidligere gruppe Baila el Tango til Fyn danser tango med det 
formal at tjene alle tango folk pa Fyn. Styring af gruppen er delt mellem vores og sydfynske 
foreninger. 

Vedtaegtsaendringer 

Ved introduktion af Klubmodul har vi konstateret at dens made at melde sig til eller fra foreningen 
ikke svarer til det som er beskrevet i nuvaerende Vedtaegter. Samtidigt for at undga 
interpretations udfordringer vil vi foretraekke at oph0r af medlemskabet sker ikke kun ved aktiv 
henvendelse til bestyrelsen men ogsa ved manglende indbetaling af kontingent. 

Pa den ekstraordinaer generalforsamling videre aendringer var vedtaget. En som tillader 5 eller 7 
personers bestyrelse og rettighed til at deltage i generalforsamling betinget af rettidig betaling af 
medlemskontingent. 

BERETNING FOR AKTIVITETER: 



Aktiviteter 

Milonga'er 

Milonga "La Fionia" - 4 gange i alt, hvor 1 blev flyttet til Inge pa grund af uventede udfordringer. 

Nytarsfest i januar 2021 - aflyst 

Tangoens Dag i december 2021 - aflyst 

Julemilonga i december 2021 - aflyst 

Practica'er: 

Rosenbaek Huset 

Efter lang pause fra december 2020 var practica startet igen fra juni 2021 dog med restriktioner 
men lukket igen i december 2021. 

Guidet Practica pa Alykkeskolen ved Henning og Bente. 

Musik69 

Der var tilbudt practica om s0ndagen genstartet d. 23. maj og lukket igen pa grund af COVID-19 i 
december. 

Udend0rs v/Cafe Biografen 

Startede fra 21. marts da udend0rs idraet igen blev muligt. Practica var om l0rdagen. Tak igen til 
Marketa og Dariusz for at sta for det. Tilslutning var dog meget beskeden. Practica stoppede da vi 
abnede Rosenbaek Huset i maj 2021. 

Dansens Dag 

Der var ingen decideret fejring af dagen 1 april 2021 - delvist pa grund af manglende interesse fra 
vores side og naesten ingen aktivitet i andre danseforeninger. 

Sommerdans i Eventyrhaven/Cafe Biografen/Vintapperstraede 

Vi takkede nej til Vintapperstraede da gulvet var forholdsvist darligt og der var en del forberedelse 
hver gang. 

Sommerdansen med introduktion til tango var afhoidt 6 gange i alt og Bente og Henning samt Lea 
og Alan stod for undervisningen. 1 gang var det milonga kombineret med praesentation af film om 
Astor Piazzolla. 

Undervisning: 

Laer Argentinsk Tango: begyndere og fortsaettere ved Henning og Bente 

Der var afhoidt undervisning pa 4 hold i 15 uger. 

Workshops med Wanda 

Online 2021 - teknik seminar i april 4 gange. 

Fysisk i Rosenbaek Huset i juni 2021 - 2 hold og 5 gange. 



Gratis intro to Tango i September. 

Undervisning 2 hold i oktober og november 

Guided practica i oktober og november 

DJ Aften med Fabrice 

Online den 30. marts 2021. Tak til Fabrice for en spaendende praesentation og deling af sine playlister. Og 
det var bans bidrag til foreningen og belt uden betaling. 

Sp0rgsmal: Hvor mange medlemmer hr foreningen? Svar: Pt. 62 

Beretningen blev godkendt. 

5. Fremlaeggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderar 

Bilag Arsregnskab 2021 

v/Marketa Pedersen 

Marketa gennemgik regnskabet. 
Medlemstallet er gaet kraftigt ned - ca. en halvering. Skyldes nok Corona og ny betalingsmade med 
Klubmodul. 

Regnskabet blev godkendt. 

6. indevaerende ars aktiviteter 

v/Dariu5z Eichler 

Fortsat practica i Rosenbaek Huset om tirsdagen. Gerne flere deltagere, sa udgifter til lokaler bliver daekket. 

Fortsat practica i Musik69 om s0ndagen. Vaerter er Marketa og Dariusz og/eller Bente og Inger. 

Milonga La Fionia afholdes den 21.5. pa OASK - maske 2 gange mere i foraret. 

Planlaegning af sommerfest den 11.6. med orkester i Seniorhuset. 

Nytarsfest den 2.4. med 2 workshops om eftermiddagen med Wanda. 

Julemilonga inden jul. 

Sommerdans - datoer kommer. 

Tango ved Cafe Biografen - datoer kommer. 

Dansens Dag - foreningen har sagt ja tak til at deltage. 



Laer Argentinsk Tango fortsaetter hele 2022 med ca. 10 liold. 

Wanda vil gerne fortsaette med at undervise i foreningen. 

Opfordring: Laeg kommende aktiviteter i kalenderen hurtigst muligt, sa andre foreninger ikke laegger deres 
arrangementer samme dag. 

7. Forslag til budget for indevaerende kalenderar 

v/Marketa Pedersen 

Marketa gennemgik budgettet. 

Der var sporgsmal til administrerende materialer, som overstiger medlemskontingentet: Kan man reducere 
det pa nogen made? Code forslag modtages gerne. 

Budgettet blev godkendt. 

8. Indkomne forslag 

v/Dariusz Eichler 

Bestyrelsens forslag til aendringer i vedtaegterne - Bilag 1 

Da der var mange aendringsforslag, blev man enige om at stemme om hver enkelt paragraf pkt. 

§l.Stk. 1 + 2 Godkendt 
§3. Stk. 4 Godkendt 
§4.Stk. 1 + 2 10for/4imod 

Der var stor uenighed om relevans/ikke relevans + formuleringen af aendringen til 
§4. Stk. 1 +2. 
Bestyrelsen vil kigge pa ordlyden af dette forslag til aendring igen. 

Da tiden, der var afsat til generalforsamlingen, var ved at rinde ud, og stadig mange punkter, der skulle 
behandles, blev man enige om at indkalde til en ekstraordinaer generalforsamling, sa man kunne fa 
behandlet de resterende punkter. 

13. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Nuvaerende bestyrelse: 



Dariusz Eicliler 

Lisbeth Nielsen 

Susanne Aage Hansen 

Marketa Pedersen 

J0rgen Christoffersen 

Fabrice Knecht 

Tony Skytte 

- ikke pa valg 

- pa valg, genopstiller ikke 

- pa valg, genopstiller ikke 

- pa valg, genvalgt 

- ikke pa valg 

- ikke pa valg 

- 0nsker at traede ud 

Marianne Johansen opstillede og blev valgt 

14. Valg af 2 suppieanter 

AnnIi Bang blev valgt som 1. suppleant et ar mere. 

Der var ingen, der 0nskede at opstille som 2. suppleant 

15. Valg af revisor 

Charlotte L. Pedersen blev valgt til revisor. 

16. Valg af revisorsuppleant 

Susanne Age Hansen blev valgt til revisorsuppleant. 

Der indkaldes til ekstraordinaer generalforsamling hurtigst muligt. 

Tak for deltagelsen. 

Dirigent 

c 
J 

Bente Nissen, 1.4.2022 Tony SKytte 


