
Argent insk tango pa Fyn 
Baila el Tansp 

Referat fra ekstraordinaer Generalforsamling 

af foreningen 

Baila el Tango, Tango pa Fyn. 

Dato ogtid: 

2022-10-18 kl. 18:00-20:00 

Sted: 

Rosenbaek Huset, Rosenbaek Torv 30, 5000 Odense C 

Dagsorden/referat: 

1. Valg af dirigent 
lb Westers0e 

2. Valg af referent 
Inge Vester 

3. Valg af stemnnetseller 
Helle Hansen og Tony Skytte 

4. Formandens Indledning 

Inden generalforsamling i marts i ar en af vore medlemmer har udarbejdet en ny opdateret version 
afforeningens vedtaegter - mange takfor det arbejde. Efter intern dr0ftelse i bestyrelsen blev rettet 
og forslaget er blevet til bestyrelses forslag. Ny version af vedtaegter inkluderer smd rettelse afden 
nuvaerende tekst for at g0re teksten lidt mere overskuelig og klar plus et par nye punkter der giver 
bestyrelsen mere fleksibilitet iforhold til fx saette specielt kontingent til studerende. Vi har 
diskuteret forslaget pa generalforsamling i marts men pa grund aflange og intense diskussioner har 
vi ikke naet at vedtage aendringer. Den varmeste diskussion har vi opievet omkring den nye paragraf 
4. 

Side 1/3 
www.Bailaeltango.dk 



Baila el Tango 
Argent insk tango p§ Fyn 

Med den erfaring vifors0gte at konsultere vores forslag med DGI og finde maske en ny formulering 
afnogle afde problematiske punkter. Vi harfaet fra DGI en bekraeftelse at der ikke er beh0vfor 
videre aendringer samt et tilbud at DGI kan bes0ge os og hjaeipe med processen. 

Endnu et erfaringspunkt var at de 0vrige aendringer undtagen paragraf 4 ikke var betragtet som 
kontroversielle. Faktisk er forslag bygget pa sadan made at de 0vrige aendringer repraesenterer en 
iielhed og kan vedtages uden paragraf 4. Derfor jeg vilforesia at vi deler behandling af aendringer i 
2 grupper og vedtage dem separat. 

Vi har tjekket vore vedtaegter og kunne se at deltagelsen af DGI i vores m0de ikke normalt er tillad 
og kraever et samtykke fra generalforsamlingen. Derfor vi vil stemme om det samtykke og det vil 
umuligg0re DGI's deltagelse i m0det og ydelse afderes hjaelp som vi/bestyrelsen efters0gte. 

Lad OS have et godt og effektivt m0de! 

5. Afstemning om DGI's deltagelse i m0det 

Afstemning om: 

DGI-repraesentant ma deltage i denne ekstraordinaer forsamling pd f0lgende vilkar: 

o Deltagelse i m0det pa lige fod med 0vrige medlemmer undtagen stemmeret 
o Ordstyring under behandling af forslaget om aendring af vedtaegter -p. 7 af dagsorden 

Der er et enstemmigt Ja, til at Hans fra DGI deltager 

6. Afstemning om deling af aendringer af Vedtaegter i to grupper 

Afstemning om: 

/Endringer i vedtaegter deles i 2 grupper: 
1. Den nye §4. 
2. Alle andre aendringer undtaget §4 

og vedtages separat. 

Der er stemt Ja, til deling af afstemning af vedtaegterne 
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7. Bestyrelses forslag:/Endring af Vedtaegter 

/Endring af Vedtaegter 1. Del 

Alle forslag til vedtaegtsaendringer i del 1 er vedtaget - med nedenstaende rettelser. 
- §1 stk. 1 - der skal sta foreningen (ikke foreningens) 

Rettelse til § 5 ret kalenderaret til kalenderar 
- Ret korrektur at der skal sta §5 (ikke §45) 
- Rettelse. Der skal konsekvensrettes i nummerering i stk. - efter stk. 5 i § 5. 
- /Endring af tekst i §6 stk.3 forslag til at teksten rettes til: Bestyrelsen kan vaelge at give 

suppleanten adgang til bestyrelsesmoder uden stemmeret. 
- Rettelse til ny §5 stk. 7 - slet I, sa der star ... "blandt afgivne stemmer". 
Der er givet bemyndigelse fra generalforsamlingen til at vedtaegterne kan gennemlaeses for 
korrekturfejl, sa der rettes evt. stavefejl, komma og punktum. 

/Endring af Vedtaegter 2. Del 

Gennemgang af ny § 4 om ekskludering af medlem. 

§4 er vedtaget uden aendringer. 

Deltagelse i generalforsamlingen: 16 medlemmer 

Underskrifter: 

Referent: Dirigent: 

lb Westers0 
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