Dagsorden til generalforsamling i Tango Aarhus søndag den 3. marts 2013
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Jette indleder general forsamlingen
Iben valgt til dirigent, Carlos stemme tæller og Lisbet referent
Iben erklærer Generalforsamlingen lovligt varslet dermed beslutning dygtig.
Ingen indkomne forslag. Elisabeth påtaler at regnskab ikke har været bragt på hjemmesiden en
uge før, derfor kan det ikke godkendes. Regnskab gennemgås dd og godkendes senere på
ekstraordinær generalforsamling.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Se Jettes beretning (vedhæftet fil )
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskab uddelt og gennemgået v/ Preben
Godkendelse udsat til ekstraordinær generalforsamling.
Preben gennemgår regnskabet, der viser en fin økonomi, vi brugte færre penge end vi fik ind i
2012 og Tango Aarhus har nu 45.000 stående på bankbogen.
Elisabeth fortæller at hun har hjulpet Preben med regnskab og påtaler, at der mangler check på
de fysiske pengekasser og tilbyder at udtænke et system.
Niels, Revisor, der godkendte regnskab, havde også bemærkning ift manglende dokumentation
for indtægter. Preben er enig i, at der er plads til forbedringen.
Iben konkluderer på baggrund af forskellige indkomne ideer, at foreslåede forbedringer
kan skabe større gennemsigtighed og dokumentation.
Steffen sætter fokus på at det vigtigste er at have fokus på om der var en god stemning til arr. og
om mange mennesker der ca er?
Brian spørger til coda afgiften størrelse. Steffen kan fortælle, at hvis fredags practica vurderes
til at være undervisning – falder afgiften.
Bestyrelsen påtager sig at undersøge dette.
Brian spørger til beløbsstørrelse til betaling af undervisere til workshops og får svar ved Jette.
Gennemgang af budget for 2013 ved Preben.
Der er budgetteret med at der bruges 900 kr. af kassebeholdningen, som er på 45.000. Hvilket
betyder at budgettet fremtræder med et underskud på 900 kr..
Jesper og Fitzel problematiserer at budgettet ikke går i nul, men i minus og Jesper spørger om
bestyrelsen har talt om dette.
Jette svarer, at bestyrelsen har talt om at pengene skal ud at arbejde for tangoen.
De skal ikke blive stående i banke, men bruges til at udvikle vores dansemiljø.
Elisabeth mener bestyrelsen er dårlige til at få nye medlemmer og mener at nogle med PR tæft
skal i bestyrelsen og foreslår derudover, at der sættes penge af til anskaffelse af nye
medlemmer.
Luna tænker at Dans i byrummet en kærkommen lejlighed til at lave reklame.
Brian mener det er fint at budgettere med overskud og mener ikke at foreningen behøver at
vokse, men at den skal arbejde for at udbrede kendskabet til argentinsk tango til nye.
Niels, revisor, påtaler at det er bestyrelsens beslutning ene og alene, hvordan pengene forvaltes
frem til næste GF. Niels spørger Brian hvor mange nye medlemmer han har hvert år?
Brian svarer 4x 30 nye pr år.

Jette fortæller at foreningen arrangerede to begynderworkshop i 2012 med hhv 15 og 9 par,
men at vi skal hjælpe hinanden med at skaffe nye deltagere, det kan bestyrelsen ikke selv klare.
Iben opfordrer til at komme med ideer til nye initiativer til at trække nye medlemmer til.
Godkendelse af budget udsat til ekstra ord.
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. Den nuværende bestyrelse foreslår
uændret kontingent for 2014, altså 200 kr. og 100 kr. for unge u. 25 år.
Vedtaget enstemmigt.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
Godkendelse udsat til ekstra ordinær generalforsamling.
6. Valg af kasserer i lige år. Vi har et ulige år, så Preben Raunholt fortsætter

7. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Olga og Jørgen Assentoft træder ud.
Inge Merete blev valgt sidste år for en 2-årig periode og forsætter.
Preben er som kasserer medlem af bestyrelsen.
Der skal således findes min. 3 medlemmer mere, da bestyrelsen skal bestå af min. 5
medlemmer og max. 7 medlemmer.
Jette kan fortælle at bestyrelsen allerede har talt med Luna og Lisbet om at stille op
og Jette vil også gerne fortsætte. Jette opfordrer til at andre stiller op, det gjorde ikke
noget at vi var 7.
Luna, Lisbet og Jette bliver valgt til bestyrelsesmedlemmer
Den nye bestyrelse består således af: Preben Raunholt, Inge Merete Pedersen,
Luna Hvid, Lisbet Brandt og Jette Petersen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Christian Selmer Fredsø og Peter Båtz vælger at stille op igen og bliver valgt.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Niels Hostrup er forsat revisor og Elisabeth Wedderkop er revisorsuppleant
10. Eventuelt
Ingen punkter.
Referent / LB

