
Referat fra ekstraordinaer generalforsamling i Baila el Tango den 9.11.2021 kl. 19.00 i Rosenbaekhuset, 
Rosenbaek Torv 30, 5000 Odense. 

1. Valg af dirigent 

lb Vesters0 

lb konstaterede, at den ekstraordinasre generalforsamling var lovligt indvarslet. 

2. Valg af referent 

Bente Nissen 

3. Valg af stemmetaellere 

Inge Vester og Gitte Schwartz 

4. Formandens introduktion til den ekstraordlnaere generalforsamlings formal 
v/Dariusz Eichler. 

Dem af jer, som deltog i den sidste generalforsamling i September ved godt, at vi havde en stor udfordring 
med at samIe det antal af bestyrelsesmedlemmer, der kraeves af vedtaegterne. Vi er jo fire i bestyrelsen nu, 
hvor der normalt b0r vaere syv. Ved generalforsamlingen blev det reducerede antal bestyrelsesmedlemmer 
accepteret, for at sikre foreningens overlevelse til naeste generalforsamling i marts 2022. 

Den situation accepteres dog ikke af banken, som papeger, at antallet af bestyrelsesmedlemmer skal 
stemme overens med, hvad der star i vedtaegterne. Pa den baggrund blokerer banken overdragelsen af 
kasserposten fra den tidligere kasserer til den nye. Det er selvf0lgelig ikke en holdbar situation, og vi ma 
g0re noget. 

Derfor indkalder bestyrelsen alle medlemmer til denne ekstraordlnaere generalforsamling med to 
hovedpunkter pi dagsordenen: 

/Endring af vedtaegterne der reducerer antallet af bestyrelsesmedlemmer til 5 og valg af som minimum et 
nyt bestyrelsesmedlem, sa vi igen kan overholde foreningens vedtaegter. 

Endvidere taenker vi, der kan opsta en usikker situation for foreningen, nar man som nu kan deltage i en 
generalforsamling og have stemmeret blot ved at have betalt kontingent. Vi vil gerne undga en situation, 
hvor folk uden saerlig tilknytning til foreningen har stemmeret pa generalforsamlingen. Det vil vi regulere 
ved at stille krav om, at indbetaling af kontingentet skal ske senest den 31. januar for at vaere m0de og 
stemmeberettiget. 



7. Valg af suppleanter 

Ove Hermansen trak sig som 1. suppleant, da han ikke 0nsker at fortsaette. 

Annii Bang stillede op og var valgt som 1. suppleant. 

Der var ingen der stillede op som 2. suppleant. 

Eventuelt 

Lisbeth Nielsen papegede, at der er manglende betalingtil praktica. 
Hvis der sidder en person ved indgangen, kommer der flere penge i kassen. Der er derfor en opfordring til 
at melde sig til at sidde ved indgangen. 

Bente Nissen lbWesters0 


