
Generalforsamling i Roskilde Tangoforening 

Den 11. februar 2022 i Idrættens Hus, Roskilde  

 

Formand Linda Kiesa bød velkommen til generalforsamling i Roskilde Tangoforening/RT.  

I alt var der 13 fremmødte medlemmer. 

 

Referat: 

1.  Valg af ordstyrer og referent 

Bestyrelsen foreslog Lone Holde som ordstyrer og Mariann Friberg som referent - det 

blev enstemmigt godkendt.  

Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt via mail til med-

lemmerne.  

2.  Formandens beretning 

Linda kommenterede den omdelte beretning for 2021: Ved årets slutning er medlemsan-

tallet opgjort til 53. Arrangementerne er fortsat påvirket af corona-situationen. Idrættens 

Hus har været lukket i en periode, og de dermed færre arrangementer har betydet min-

dre indtægter for foreningen. Tilslutningen til milonga på Felix i Lejre var ligeledes påvir-

ket af corona-situationen. 

Der var udendørs practilonga fra maj på Havnen i Roskilde, der alt i alt var godt besøgt. 

Ligeledes blev der afholdt milonga på Roskilde Havn i august - også velbesøgte med 

mange ’udefra’. 

Milonga på Hotel Prindsen i Roskilde havde god tilslutning – fint lokale, godt dansegulv, 

men desværre ikke rentabelt for RT og desværre heller ikke for hotellet. Derfor arrange-

res der ikke flere milongaer på Hotel Prindsen. 

Af tanker for 2022 blev nævnt, at der igen forsøges at arrangere practilonga på Havnen 

fra maj måned om tirsdagen og milongaer i august, og et nyt arrangement i Herthadalen 

i maj; der er også planlagt workshop i marts med Nina Hartall Academy fra Odense/Ker-

teminde i Idrættens Hus. Der tænkes også i planlægning af tur til Argentina i januar/fe-

bruar 2023. 

Per er i gang med af optimere meddelelser på Facebook, og pt. har vi en gratis reklame 

på Google, som gerne skulle give mere opmærksomhed og tiltrække nye medlemmer til 

foreningen. 

Spørgsmål: 

Torsten: Hvordan er interessen for vores søndags-practica? - og aldersfordeling i forhold 

til undervisningstemaer? Mette svarer: Pænt besøgt, men gerne flere – Tine: alderen er 

fra ca. 40 og opefter, temaer tilpasses deltagerne.   

Beretningen blev herefter énstemmigt godkendt. 

 

3.  Fremlægning af revideret regnskab. 

Kasserer Tine Stampe fremlagde det udleverede regnskab for 2021 og bemærker, at:  

  

- indtægter fra foreningens arrangementer som tidligere er opført som ’donationer’. Det 

er nemmere at styre, da mange i dag betaler via Mobilepay,   

  



-  vi er meget glade for de donationer, vi modtager fra lokale firmaer, 

-  posten ’Skyldigt beløb fra 2020’ er tilbagebetaling til Roskilde Kommune, og at 

-  der er investeret i indkøb af et højttaleranlæg; det er en stor hjælp til de mange uden-

dørs arrangementer. 

Regnskabet blev énstemmigt godkendt. 

4. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag til behandling. 

5.  Forslag om ændring af vedtægterne 

Bestyrelsen foreslår, at formuleringen i vedtægternes § 4 ændres fra nu: ’…fire medlem-

mer …’ til ’… mindst tre medlemmer …’. Dette for at imødegå at vedtægterne overholdes, 

da det længe ikke har været muligt at opfylde bestemmelsen om fire medlemmer i besty-

relsen.  

Bemærkninger: 

Torsten: foreslår at vi bibeholder den nuværende formulering, da dette synes at fungere. 

Tine svarer: Vi vil gerne afspejle virkeligheden, der pt. gør, at det er svært at overholde 

den nuværende bestemmelse i vedtægterne.  

Andre forslag om formulering kom op og blev debatteret. Man enedes om at stemme for 

det fremlagte forslag. Emnet kan tages op igen til næste generalforsamling – forslag her-

til modtages gerne. 

Bestyrelsens forslag kom til afstemning og blev vedtaget med 12 stemmer.  

6.  Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at foreningen fortsætter med uændret kontingent – 200 kr. pr. ka-

lenderår – der var ingen bemærkninger hertil. 

8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen samt en revisor  

a. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Linda Kiesa, Tine Stampe og Per Olsen er villige 

til genvalg, og dette blev honoreret af medlemmerne.   

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved det første bestyrelsesmøde. 

b. Bestyrelsen foreslår Morten Kjær Thielemann som revisor. Morten blev énstemmig 

valgt. 

9.  Eventuelt 

Der var ingen, der havde bemærkninger til dette punkt.  

* * * * * 

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet. 

Linda takkede deltagerne for fremmøde, og traditionen tro sluttede denne del af aftenen 

med pizza og drikkevarer – og derefter var det åbnet op til årets første milonga. 

 

Referent: 

Mariann Friberg 


