
Argentinsk Tango i Sorø 

Generalforsamling.  Lørdag 24.3.2012. Værkerne Sorø.   

Dagsorden:  

Velkomst ved formanden Niels Søe, der indledte med at foreslå bestyrelsesmedlem Ole Bjørn Skausig som 

dirigent, trods hans medlemskab af bestyrelsen, da vedtægterne ikke forhindrer dette. 

1) Ole Bjørn Skausig blev valgt som dirigent, og gjorde klart, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

med passende varsel og tidspunkt i overensstemmelse med vedtægterne. 

2) OBSkausig spurgte om referent. Da ingen umiddelbart accepterede, foreslog han i 

overensstemmelse med formanden sig selv, hvilket blev vedtaget med akklamation. 

3) Formandens beretning: Der var afholdt 4 workshops, 1 forårsfest på 3 konger med 30 deltagere og 

en danseaften i Broby, med et lille underskud, vel mest på grund af  beskeden forhåndsomtale. 

Formandens beretning blev modtaget med akklamation. 

4) Fremlæggelse af revideret regnskab.  Kassereren Inger Morsing fremlagde regnskabet, der var 

revideret af Klaus Ekman og Hans Sørensen. Aktiver er 4361,05, passiver 4361,05-. Årets resultat er 

et overskud på 1856,05- kr. Regnskabet blev modtaget med akklamation. 

5) Indkomne forslag: Der var sidste år modtaget flere forslag, som måtte udskydes til denne 

generalforsamling. Alle forslagene var forslag til ændrede vedtægter. Alle forslagene blev herefter 

gennemgået, og der blev stemt vedrørende de enkelte forslag. Der var i alle tilfælde enstemmighed 

i forsamlingen.  Vedtægterne er derfor ændret svarende til vedlagte vedtægter for foreningen. 

6) Fastsættelse af kontingent: Bestryelsen foreslog uændret kontingent 100 kr. årligt. Der var 

diskussion om at opkræve 20 kr. pr. deltager ved practica, men man fastholdt afgiften til 

foreningens drift, og for at øge muligheder for nye workshops. 

7) Valg af nye bestyrelses medlemmer svarende til de nye vedtægter: Alle bestyrelsesmedlemmer var 

på valg. Niels Søe blev valgt for 2 år. Søren Dan Nielsen blev valgt for 2 år. Michael Nielsen blev 

valgt for 2 år. Inger Morsing og Ole Bjørn Skausig blev valgt for 1 år. Vi glemte at vælge 

bestyrelsessuppleant! 

8) Valg af revisorer: Hans Sørensen havde valgt at fratræde. Klaus Ekman blev valgt for 2 år, Anne 

Stæhr blev valgt for 1 år, Leif Sachmann blev valgt son revisorsuppleant for 1 år. 

9) Eventuelt: Drøftelse af tidspunkt for praktica. Formanden redegjorde for årsagerne til at practica 

var placeret hver anden SØNDAG, og foreslog flytning til torsdag. Efter længere drøftelse fastholdt 

forsamlingen SØNDAG som bedste mulighed for practica dag. Niels Søe forelagde spørgsmålet om 

foreningen skulle lade sig engagere i undervisning, da LOF ikke kan tjene på tango-undervisning, da 

der ikke er dækning fra Sorø kommune, hvorved tangoundervisningen er i betydelig fare for at 

falde bort. Der syntes ikke at være problemer med lokalereservation, eller at skaffe underviser.  

Efter længere drøftelse fik bestyrelsen accept af at kunne undersøge muligheder, men også 

advarsel mod at påtage sig administrative byrder! Umiddelbart ville det mest gangbare være, hvis 

foreningen alene stod som leverandør af lokaler, qua status som forening, mens underviser stod for 

opkrævning af honorarer og administration. 

Vedrørende arrangementer: Der blev drøftet eventuelt arrangement på dansens dag 29.4, omtalt 

turbo tangoarrangementer i Næstved. Det blev støttet at satse på arrangementer i Broby i 2 gange 

årligt, OG HUSKE AT REKLAMERE! Det synes muligt at få Andres til arrangement i oktober-



november. Der var betydeligt kvindeønske om at få  Berna Dilek, ligesom Linus og Ester blev nævnt. 

Per og Niels Søe omtalte Pers nye dansemuligheder i boligen, hvor Per vil arrangere forårsfest i 

sidste halvdel af maj eller starten af juni. 

Der var herefter ikke yderligere til eventuelt. 

Ole Bjørn takkede generalforsamlingen for at deltage aktivt og konstruktivt og overlod ordet til formanden, 

der lagde op til efterfølgende dans, vin og mad. 


