
Generalforsamling.  

Argentinsk tango i Sorø. 3. februar  2013. Referent: Ole Bjørn Skausig 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Ole Bjørn Skausig valgt 

2. Formandens, Niels  Søes , beretning: Kedeligt år! I april var dansens dag, men kun medlemmer 

dukkede op.  Arrangement  i  juni  måtte aflyses på grund af for få tilmeldinger. November arrangement 

med  Andres  blev  aflyst  . Ved annonceret november tangofest på 3 konger var tre par tilstede. Der har 

været torsdagsundervisning med 6-7 par ved Johan Eckhart.  Practica hver anden søndag  oftest  

gennemført med flere par. 

Formandens beretning vedtages. 

      3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Inger Morsing. Regnskabet godkendes af forsamlingen. 

      4. Indkomne forslag: Formanden har foreslået, at  såfremt  man indmelder sig efter forløb af det første 

halve år af et regnskabsår skal man kun betale  kontingent  for et halvt år. Vedtages af forsamlingen. 

       5.   Kontingent for 2013 fastsættes til 100 kroner. 

        6. Valg af bestyrelse: Ole Bjørn Skausig og Inger Morsing udtræder. Niels, Michael, Søren fortsætter. 

            Nyvalg Jeannette Christensen og Anne Stæhr.  Netta  Hansen  genvælges som suppleant. 

         7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant: Inger  Morsing  vælges som revisor. Klaus Ekman fortsætter 

som revisor, Leif Sachmann vælges som suppleant 

         8. Eventuelt: Der informeres om Milonga med let traktement i Slagelse fredag 1.3 kl. 20-22. Sted:           

              Dansegulvet , Nytorv 8 C , Slagelse. Parkering i Langes Gård.  Pris og tilmelding: Se venligst www.   

Tangoslagelse.dk. 

Der er muligvis et arrangement i Slagelse 29.4, se ovenstående netadresse. 

Der aftales forårsfest på 3 konger 4.4 kl. 19.15. 

Undervisning torsdag afsluttes 21.3 

Man vil undersøge mulighed for arrangement med dansk-argentinsk par 

Formanden påtager sig at kontakte Per i Jerslev, Charlotte de Neergaard i Slagelse-Sorø, og Ulla 

Olsen i Nykøbing F. med henblik på, at de sender nyheder til ham i mail form, så han kan sende 

dem til foreningens medlemmer på mail. 

 

 

Generalforsamling  afsluttes , herefter milonga med Johan Eckhart som DJ. 

 


