
 

Referat fra generalforsamling i Baila el Tango den 7.9.2021 i Rosenbækhuset, Rosenbæk Torv 30,  

5000 Odense. 

 

1. Valg af dirigent 

Ib Vestersø 

Dirigenten konstaterede at det ikke havde været muligt at indkalde til generalforsamling efter reglerne på 

grund af Coronapandemiens forsamlingsbegrænsninger, men generalforsamlingen accepterede 

generalforsamlingen som værende indkaldt rettidigt. 

 

2. Valg af referent 

Bente Nissen 

 

3. Valg af stemmetællere 

Trine Bjørnild og Kirsten Østergaard 

 

4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg 

v/Dariusz Eichler. 

Konstituering af bestyrelsen på mødet d. 23. september 2020  
Formand: Susanne  
Kasser: Charlotte  
Ændring af formand: fra d. 19. november 2020 har Dariusz accepteret at fortsætte som formand.  
 
Bestyrelsesmøder  
Inkluderet konstitueringsmøde til i dag blev der afholdt 12 møder hvor 5 var i 2020. Kun tre af møderne var 
fysiske, resten var online. Tak til Moustapha for at stille sit Zoom til rådighed.  
 
Medlemsmøde  
For at holde kontakt med medlemmerne og orientering om Klubmodul indkaldte vi til online infomøde d. 2. 
marts. Til sidst spillede Moustapha 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 software blev 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. 

Samtidigt er de tidligere bailaeltango.dk og fynstangofestival.dk 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 at være løst nu.  
 
Facebook  
Situationen tidligere var, at vi har haft en profil og gruppe med det samme navn. Gruppen var fyldt med 
annoncer fra forskellige steder. Efter diskussioner i bestyrelsen har vi 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 tangofolk på 
Fyn. Styring af gruppen er delt mellem vores og sydfynske foreninger. Stor tak til Hanne som koordinerede 
ændringen og som 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 de nuværende vedtægter. Samtidigt, for at undgå fortolkningsudfordringer 
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 

Milonga ”La Fionia” - De eneste milonga’er vi afholdte var to gange i OASK svarende inden COVID 
restriktioner d. 3. oktober 2020, og efter genåbning d. 18. juni 2021. 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 blev practica startet igen i juni 2021 dog med restriktioner.  
 
Guidet practica på Ålykkeskolen ved Henning og Bente.  
 
Musik69  
Der blev 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 da 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 da vi åbnede 
Rosenbækhuset i maj 2021.  
 

 

Dansens Dag 

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 
Allan for at stå for undervisningen. 1 gang var der 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 blev afholdt undervisning af 4 hold à 6 gange  
 
Workshops med Wanda  
Fysisk på Vester Skole 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. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Bilag Årsregnskab 2020 

v/Charlotte L. Pedersen 

Charlotte gennemgik regnskabet. 

Foreningen fik Coronahjælp fra Odense Kommune. 

Stor tak til Henning og Bente for at deres undervisning bidrager til kassebeholdningen. 



Medlemstallet er gået kraftigt ned – ca. en halvering. Skyldes nok Corona og ny betalingsmåde med 

Klubmodul. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

6. Indkomne forslag 

v/Dariusz Eichler 

Bestyrelsen ønsker nye formuleringer i vedtægterne vedr. indmeldelse og betaling af kontingens.  

 
Vedtægter for foreningen  
Baila el Tango, Tango på Fyn.  
 

§1. 
Stk.1.  Foreningens Baila el Tango, Tango på Fyn, er stiftet i Odense den 16. december 1997  
 
Stk.2.  Foreningens navn er Baila el Tango ,Tango på Fyn  
 
Stk.3.  Foreningens hjemsted er Odense Kommune.  
 
Stk.4.  Foreningen er medlem af DGI- Fyn danske gymnastik-& idrætsforeninger.  
 

§2. 
Stk.1.  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til argentinsk tango og skabe muligheder for 

tango-oplevelser i Odense og på Fyn.  
 

§3. 
Stk.1.  Alle interesserede kan optages som medlemmer i foreningen, såfremt man har lyst og vilje til 

at arbejde for foreningens formål.  
 
Stk.2.  Indmeldelse i foreningen kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer.  
 
Stk.3.  Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af 

den efterfølgende måned.  
 
 
Forslag til ændring:  
 
Stk.2.  Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker via hjemmesiden. Hvis dette ikke er muligt, 

skal henvendelse rettes til formand eller kasserer.  
 
 



Stk.4.  Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, en gang årligt, 
kontingentperioden er fra januar til januar.  

 
 
Forslag til ændring:  
 
Stk.3.  Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent en gang årligt, 

kontingentperioden er fra januar til januar. Ved manglende kontingentbetaling ophører 

medlemskabet. 

§4. 
Stk.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
Stk.2.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og 

indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller anden 
kommunikation, E-mail/ annoncering i den lokale dagspresse.  

 
Stk.3.  Generalforsamlingens dagsorden er følgende:  

1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent  
3. Valg af stemmetæller  
4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg  
5. Fremlæggelse af revideret regnskab fra sidste kalenderåret  
6. Indkomne forslag  
7. Indeværende års aktiviteter  
8. Forslag til budget for indeværende år  
9. Forslag til kontingent for næste kalenderår  
10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
11. Valg af 2 suppleanter  
12. Valg af revisor  
13. Eventuelt  

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

er medlemmer i restance.  
 
Stk. 5.  Der skal fremlægges et revideret årsregnskab til godkendelse.  
 

Stk. 6.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 

6 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 7.  Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.  
 
Stk. 8.  Vedtægtsændringer kan vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer 

stemmer for. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på.  

 
§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.  

 
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer på førstkommende møde efter 

generalforsamlingen. Ved konstitueringen skal gælde, at enten formand eller kasserer 
konstitueres for en 2 års periode.  

 
Stk.3.  Der vælges 2 suppleanter (1. og 2. suppleant). De vælges for et år ad gangen.  
 
Stk.4.  Der vælges revisor, som vælges for et år ad gangen.  
 
Stk.5.  Formand og kasserer er tegningsberettigede i foreningen.  
Stk.6.  Hvis et medlem af bestyrelsen vælger at udtræde af bestyrelsen før valgperioden udløber, 

indtræder i rækkefølge 1. og 2 suppleant, som overtager det udtrådte medlems valgturnus.  
 
Stk.7.  Valg til bestyrelsesmedlemmer, suppleant eller revisor kan kun ske blandt medlemmer ,der 

er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om et evt. valg.  
 

§6. 
Stk. 1.  Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke 

personligt for de forpligtelser foreningen har.  
 
Stk. 2.  Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser.  
 
Stk. 3.  Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud 

over at betale kontingent.  
 
Stk. 4.  Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af 

nogen art.  
 

 

 

§7. 

Stk.1.  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og det 
skal afholdes, når mindst 2/3 af medlemmerne stiller krav herom. Den ekstraordinære 
generalforsamling skal afholdes umiddelbart herefter, dog senest 3 uger efter.  

 
§8. 

Stk.1.  Opløsningen af foreningen Baila el Tango, Tango på Fyn kan kun finde sted med 2/3 flertal på 
to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.  

 
Stk.2.  Eventuelle aktiver i den opløste forening tilfalder Odense Kommune.  

 
§9. 

Foreningens regnskab følger kalenderåret, den 1. januar til 31. december.  



 
Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 27.maj 1999.  
Efterfølgende ændringer i §2 og §7 er vedtaget på generalforsamlingen den 30.januar 2003.  
Efterfølgende ændringer i §4 og §8 er vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2005.  
Efterfølgende ændringer i §3 og §5 er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2010.  
Efterfølgende ændringer i §4, §5 og nyt §6 er vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 2012. 

 

Efter lidt snak frem og tilbage om formuleringerne i ændringerne, blev vedtægtsændringerne godkendt. 

 

7. Indeværende års aktiviteter 

Der bliver undervisning og guided practica med Wanda Abramor i efteråret. 

Der bliver gratis intro for nye dansere et par gange hen over efteråret med Wanda Abramor. 

I øjeblikket er der undervisning for begyndere og begyndere fortsat ved Henning og Bente. 

Milonga la Fionia bliver 3 gange i efteråret. 

Der bliver nytårsbal i 2022. 

Spørgsmål: Kan man have et bedre koordineringsmulighed mellem foreningerne på Fyn, så 

arrangementerne ikke ligger oveni hinanden? 

 

8. Kort status på budget for indeværende år 

v/Charlotte L. Pedersen 

Der er ikke udarbejdet budget for indeværende år pga. Corona. 

 

9. Forslag til kontingent for næste kalenderår 

Bestyrelsen foreslår 200 kr. 

Forslaget blev godkendt. 

 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Nuværende bestyrelse: 

Marketa Pedersen – ikke på valg 

Lisbeth Nielsen – ikke på valg 

Susanne Aage Hansen – ikke på valg 



Inge Vester  – på valg – genopstiller ikke 

Charlotte L Pedersen – på valg – genopstiller ikke 

Moustapha Kassem – ikke på valg – ønsker at træde ud 

Dariusz Eichler – på valg – genopstiller 

 

Dariusz Eichler blev valgt. 

Der er ingen, der opstiller til de ledige pladser i bestyrelsen.  

Medlemmerne må derfor indstille sig på, at der vil være færre aktiviteter, da der er færre hænder til at 

løfte opgaverne. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på først komne bestyrelsesmøde. 

 

11. Valg af 2 suppleanter 

1. suppleant 

2. suppleant 

Ove Hermansen genopstiller som 1. suppleant 

Der var ingen, der ønskede at opstille som 2. suppleant 

 

Ove Hermansen blev valgt. 

 

12. Valg af revisor 

Marco Chiarandini blev valgt til revisor. 

Charlotte L. Pedersen blev valgt til revisorsuppleant. 

 

13. Eventuelt 

Dariusz appellerede til at frivilligt træde til og hjælpe ved diverse opgaver. 

Inge efterlyste frivillige til at hjælpe ved Milonga la Fionia.  

Det blev besluttet, at der skal være en vært, der byder velkommen den første halve time ved Milonga la 

Fionia. 

Der blev efterlyst en bedre information fra bestyrelsen (mail til medlemmer) – især ang. nye medlemmer til 

bestyrelsen. 



Tak for god ro og orden. 

Underskrifter: 

Referent: 
Bente Nissen 

Dirigent: 
lb Westers0 


