
Referat fra generalforsamling i Baila el Tango den 15.9.2020 i Rosenbækhuset, Rosenbæk Torv 30,  

5000 Odense. 

 

1. Valg af dirigent 

Ib Vestersø 

Ib konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2. Valg af referent 

Bente Nissen 

 

3. Valg af stemmetællere 

Trine Bjørnild og Hanne Jørgensen 

 

4. Formandens beretning og beretning fra underudvalg 

Bilag Årsberetning 2019. 

 

Henning Leth fortalte kort om medlems-/visionsmøderne. 

Der er blevet dannet en meget stor milonga gruppe, så arbejdet ikke kun hviler på få hænder. 

Henning fortalte kort om de 13 år, han har siddet i bestyrelsen. 

Spørgsmål:  Hvad er udfordringerne ved at sidde som formand? 

Svar: Det administrative – man sidder meget alene med arbejdet. 

 Konflikterne – mennesker og holdninger er forskellige. 

 

Beretningen blev godkendt. 

 

Beretning fra milonga gruppe. 

Det er dejligt, at der er en stor gruppe til at dele arbejdet ud på. OASK er meget samarbejdsvillig, og 

foreningen har bl.a. fået et depotrum hos dem til vores ting. 

Spørgsmål:  Er der fokus på PR? 

Svar: Ja, det mener vi der er. 

 

 

 



5. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Bilag Årsregnskab 2019 

v/Charlotte L. Pedersen 

Charlotte gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

(Ingen forslag) 

 

7. Indeværende års aktiviteter 

v/Henning Leth 

Der bliver lille aktivitet i resten af 2020, grundet Corona. 

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

Den nuværende bestyrelse fastholder at afholde milonga d. 3.10., hvorefter den nye bestyrelse tager 

stilling til hvad der videre skal ske. 

Spørgsmål: Kan man gøre noget for at foreningens arrangementer ikke kolliderer med arrangementerne 

hos fx Tango Sydfyn? Koordinering ved hjælp af fælles kalender? 

 

8. Kort status på budget for indeværende år 

Bilag Budget 2020 

v/Charlotte L. Pedersen 

Bestyrelsen overvejer at skifte bank. Det er bøvlet at have Andelskassen Fyn, som ikke har filial i Odense, og 

pga. bankernes generelle aversion mod at modtage kontanter. 

Der er ikke så mange indtægtskilder for resten af året. Pt. har vi ikke så mange medlemmer, så alle skal 

huske på at være ambassadører for foreningen, så vi bliver ved med at få nye medlemmer (og penge i 

kassen). 

Budgettet blev godkendt 

 

9. Forslag til kontingent for næste kalenderår 

Bestyrelsen foreslår 200 kr. 

Forslaget blev godkendt. 

 

 



10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Nuværende bestyrelse: 

Henning Leth  – på valg – genopstiller ikke 

Lis Pedersen   – på valg – genopstiller ikke 

John R Svendsen  – på valg – genopstiller ikke 

Vakant   – på valg – genopstiller ikke 

Inge Vester  – ikke på valg 

Charlotte L Pedersen – ikke på valg 

Dariusz Eichler – ikke på valg 

 

Stiller op til valg:  

Moustapha Kassem 

Lisbeth Nielsen 

Susanne Aage Hansen 

Marketa Pedersen 

 

Alle blev valgt. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig på først komne bestyrelsesmøde. 

 

11. Valg af 2 suppleanter 

1. suppleant 

2. suppleant 

 

Stiller op til valg: 

Ove Hermansen 

Hanne Jørgensen 

 

Begge blev valgt. 

 

 



12. Valg af revisor 

Marco Chiarandini blev valgt til revisor. 

Ib Vestersø blev valgt til revisorsuppleant. 

 

13. Eventuelt 

Kan man have et bedre samarbejde mellem foreningerne på Fyn/Kolding, så arrangementerne ikke ligge 

oveni hinanden? 

Den nye bestyrelse skal arbejde på retningslinjerne for opslag på Facebook. 

 

 

John Svendsen og Lis Pedersen fortalte hver især kort om deres arbejde – og oplevelser - i bestyrelsen, og 

takkede alle for godt samarbejde. 

 

 

Tak for god ro og orden. 

 

Bente Nissen, 22.9.2020 

 


