Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen TangoAarhus
Mødedato: 4.3.2012
Referatdato: 6.3.2012
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
5. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
6. Behandling af indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag).
7. Valg af kasserer i lige år.
8. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en 2 årig periode.
9. Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en 2 årig periode.
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 1 revisor til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant.
12. Evt.

Ad 1.
Dirigent: Bo Najbjerg
Referent: Iben Rasmussen
Stemmetæller: Birgitte Dichmann og Christian Fredsø Jensen.
Ad 2.
Formanden Jette Petersen fremlagde beretning for det forløbne år. Der er stor opbakning fra
forsamlingen til Tango Aarhus nye organisering med udvalgsformænd på diverse aktivitetsudvalg.
Ad 3.
Regnskabet for det forløbne år er udfærdiget, men er ikke gennemgået af foreningens revisor pga.
sygdom. Regnskabet kan derfor ikke godkendes pga. manglende underskrift og godkendelse fra
revisoren.
Der skal efterfølgende indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling mhp. godkendelse af
regnskabet.
Regnskabet læses op af et bestyrelsesmedlem til almindelig orientering til forsamlingen.
Ad 4.
Bestyrelsen forslår kontingentet for 2013 fastsættes til det samme som for 2012, dvs. 200 kr. årligt.
Der er ingen indvendinger imod dette.
Ad 5.
Budget for 2012 fremlægges. Der budgetteres med et underskud på 700 kr. Budgettet godkendes,
men der henstilles fra forsamlingen, at bestyrelsen tilfører de tilskrevne renter på formuen til
budgettet, således at det forventede budget kan gå i balance.
Ad 6.
Intet

Ad 7.
Preben Raunholt vælges enstemmigt. Else og Bo Najbjerg stiller sig til rådighed for hjælp og
vejledning i forhold til at få Conventus systemet op at køre.
Ad 8 + 9.
Jette Petersen fortsætter som formand, resten af bestyrelsen er enten på valg, eller har trukket sig fra
arbejdet.
Inge Merete Pedersen og Jørgen Erik Assentoft vælges enstemmigt til bestyrelsen. Herudover tæller
kassereren som medlem af bestyrelsen. Det lykkes ikke at finde en kandidat til den sidste post i
bestyrelsen, der som minimum skal bestå af 5 personer. Valg af det sidste bestyrelsesmedlem sættes
på dagsordenen på den kommende ekstraordinære generalforsamling som nævnt under pkt. 3. Den
kommende bestyrelse konstituerer sig selv.
Forsamlingen godkender at Jette fortsætter som formand som foreningen indtil den ekstraordinære
generalforsamling, hvor den endelige bestyrelse forventes nedsat.
Ad 10.
Peter Båtz og Christian Fredsø Jensen vælges enstemmigt.
Ad 11.
Niels Hostrup genvælges som revisor, om end han ikke er personligt til stede. Dirigenten læser og
godkender sms fra Niels, som gyldigt tilsagn om, at han tager imod valg.
Jens Bernhard Poulsen vælges enstemmigt som revisorsuppleant.
Ad 12.
Ulla Grøn fremlægger lidt statistik fra hjemmesiden, som viser, at siden bruges flittigt, og at mange
klikker sig videre via vores link til byens forskellige undervisere. Man må formode, at vi hjælper til
med at skaffe nye tangodansere på denne måde, hvilket er en del af foreningens formål.
Forsamlingen udtrykker ros til Ulla som ”webmoster” for hjemmesiden. Den ser godt ud og er altid
lynhurtigt opdateret
Birthe Havmøller beder om, at bestyrelsen overvejer en kommunikationsstrategi på hjemmesiden
vedr. fredags práctica. Begrundelsen er, at disse har udviklet til at være en blanding af
practica/milonga, hvor man f.eks. er velkommen til at deltage uden partner og møde op til generel
intro til dansen og miljøet. Birthe foreslår et fast tilbud om introduktionsundervisning på
fredagspractica. Emnet drøftes i den nye bestyrelse sammen med Elisabeth Wedderkopp, som er
formand for fredagspráctica.
Jette Petersen efterlyser flere frivillige til lørdagsmilongas, da bestyrelsen fra august vil benytte sig
af Fritidscentret Skovvang til lørdagsmilongaerne, og her er det ikke nok med seks på et
lørdagshold. Jo flere frivillige, der er på hvert hold, jo lettere bliver tjansen.
Medlemmerne opfordres til at gå ind på hjemmesiden på listen over udvalg og melde sig på et
område som formand/ tovholder, hvis man er interesseret.

