
                
 

 

 

 

 

 
 

 
  
 

         
       I dette nyhedsbrev 
       kan du læse om 
 
      * Hvordan dannes ny klub 
      * En opfordring 
      * Landsmøde info   
      * Vedtægtsændringsforslag 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Hvordan holder I klubmøde? 
 Vi håber I vil dele et eller flere af  jeres klubmøder med os alle. 
 Send et par foto med en kort beskrivelse af et klubmøde,  så vi kan dele erfaringer,   

 tips og trick. Alle indlæg er velkomne♥ 
 
 Indlæggene vil blive bragt i næste nyhedsbrev. 
 Mail gerne til lf@tangentdanmark.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev * Februar * 2019Nyhedsbrev * Februar * 2019Nyhedsbrev * Februar * 2019Nyhedsbrev * Februar * 2019    

Hovedbestyrelsen har fremsat forslag til vedtægtsændringer. 
se dem nederst i dette nyhedsbrev. Hvis du har kommentarer 
inden generalforsamlingen er du velkommen til at skrive til 
LF@tangentdanmark.dk   
 

På vores fælles HBmøde med LC spurgte LC ind til hvad det 

kræver at åbne en ny Tangent klub. 
Se highlights her i nyhedsbrevet.         
 

Lige om lidt afholdes der distriktsmøder i LC tag med og vær med til at 

synliggøre Tangent. Følg med på FB = Tangent Danmark. (Anmod gerne 

om medlemskab hvis du ikke allerede har det) Her vil du kunne se 

invitationer når vi har modtaget dem. Tag med og vis hvem vi er:   

… Stolte LCere  som er blevet Tangenter. 



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOM TIL FESTIVAL I ROSKILDE! 

Husk at tilmeldingen til landsmødet for Tangenter og Ex-Tablere er åben www.lm19.dk.  

 

Vi holder generalforsamlinger og fester i Roskilde på blandt andet  Hotel Comwell. 

Fra fredag den 3. maj til søndag den 5. maj 2019. 

 

Vi har rundet tilmelding nr. 100, og vi er klar til at tage imod mange flere � 

 Se også vores facebookside LM 2019 – Tangent og Ex-table Danmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Hvordan dannes ny klub ?  
 

� Meld dig ind i Tangent Danmark via hjemmesiden tangentdanmark.dk 
� Betal kontingent (pt. kr.300.-) 
� Du er nu medlem af TD landsforeningen og kan få hjælp af hovedbestyrelsen 

til at chartre en ny klub og bede om klub nr. og eventuelt navn  
� Måske er du allerede medlem af Tangent Danmark og kender én eller flere 

der kunne være interesserede i at starte en lokal klub 
� Så send besked til alf@tangentdanmark.dk  

 
Rammerne: 
 

� Afholdelse af klubchartring, bestemmes af jer  
� Et medlem af hovedbestyrelsen chartrer jer 
� Måske I vil invitere gæster? 
� Antal af møder og hvordan de afholdes er besluttes af den enkelte klub 
� For yderligere information skriv til alf@tangentdanmark.dk    

 



GENERALFORSAMLING 2019 

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTER FREMSAT AF HOVEDBESTYRELSEN 
 
Forslag 1: 
 
§4 Medlemskab  
Nuværende vedtægt 
For at blive medlem af Tangent Danmark, skal du være fyldt 40 år og være eller have været medlem 
af Ladies Circle.  
Du chartres, når kontingentet til Tangent Danmark er betalt. 
 
Forslag til ny vedtægt 
Tangent Danmark optager nuværende og tidligere medlemmer af Ladies Circle, som er fyldt 40 år.  
Personligt medlemskab opnås ved betaling af landskontingent til Tangent Danmark. 
 
Begrundelse 
Tangent Danmark får rigtig mange henvendelser om, hvorvidt et medlemskab automatisk giver 
tilknytning til en tangent-klub. Dette er ikke tilfældet.   
Ved at ændre ordlyden i §4 præciseres det, at et medlemskab er personligt. 
Ændring af ordlyden suppleres med forslag til ny vedtægt i §5.  
Forslag 2:  

 
§5 Landskontingent  
Eksisterende vedtægt 
Tangentåret går fra 1. juni til 31. maj.  
Alle klubber og enkeltmedlemmer betaler landskontingent til Tangent Danmark.  
 
Tangent Danmarks regnskabsår går fra 1. marts til 28./29. februar efterfølgende år.  
Kontingentet erlægges én gang årligt pr. 1. juni til landskassereren.  
 
For medlemmer, der optages efter den 1. juni, men inden den 1. december, betales ligeledes fuldt 
kontingent.  
 
For medlemmer, der optages efter den 1. december, men inden den 1. juni, betales halvt kontingent.  
Efter det fyldte 70. år betales minimum 2/3 af det på generalforsamlingen fastsatte kontingent.  
 
Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling for kommende tangentår. 
 
Forslag til ny vedtægt 
Tangentåret går fra 1. juni til 31. maj.  
Tangent Danmarks regnskabsår går fra 1. marts til 28./29. februar efterfølgende år.  
Landskontingentet for det kommende tangentår vedtages på den årlige generalforsamling. 
 
Landskontingent for medlemskab betales til landskassereren for Tangent Danmark én gang årligt pr. 1. 
juni.  
 
For medlemmer, der optages efter den 1. juni, men inden den 1. december, betales ligeledes fuldt 
landskontingent.  
 
For medlemmer, der optages efter den 1. december, men inden den 1. juni, betales halvt 
landskontingent.  
 
Efter det fyldte 70. år betales minimum 2/3 af det på generalforsamlingen fastsatte landskontingent 
afrundet til nærmest tier (10’er).  
 
Begrundelse: 
Et medlemskab er til enhver tid personligt. 
Hvad der aftales i internt i de enkelte Tangent klubber omkring betaling af landskontingent er 
vedtægterne uvedkommende. 
 



Forslag 3: 
 
§6 Afholdelse af efterårsmøde  
Eksisterende vedtægt 
Landsforeningens midtvejsmøde betegnes som efterårsmøde. Mødet er åbent for alle medlemmer af 
Tangent Danmark, og afholdes hvert år i september/oktober. Værtsklub, dato samt sted fastsættes på 
efterårsmødet året før, efter aftale med vicelandsformanden.  
Værtsklub er ansvarlig for planlægning, økonomi, indkaldelse og afholdelse af mødet.  
 
Tangent Danmark yder et tilskud til mødet. Tilskuddet fastsættes hvert år i forbindelse med 
udarbejdelse af Tangent Danmarks budget.   
 
På mødet vil der foruden et uformelt socialt arrangement samt frokost være mulighed for drøftelse af 
diskussionsemner modtaget fra medlemmer og/eller hovedbestyrelsen tilsendt landsformanden senest 
1 måned forud for mødet.  
 
Det er værtsklubbens ansvar at udfærdige referat af efterårsmødet (kan evt. aftales, at 
landssekretæren udfærdiger det).  
 
Forslag til ny vedtægt 
Landsforeningens midtvejsmøde betegnes som efterårsmøde. Mødet er åbent for alle medlemmer af 
Tangent Danmark og Ladies Circle, og afholdes hvert år i september/ oktober.  
 
På efterårsmødet vil der, foruden et uformelt socialt arrangement samt frokost, være mulighed for 
drøftelse af diskussionsemner modtaget fra medlemmer og/eller hovedbestyrelsen, tilsendt 
landsformanden senest 1 måned forud for mødet. 
 
Værtsklub, dato samt sted fastsættes på efterårsmødet året før, efter aftale med vicelandsformanden. 
 
Efterårsmødets indhold og varighed aftales mellem Værtsklub og Hovedbestyrelsen. 
Landssekretær for Tangent Danmark er referent ved efterårsmødet.  
  
Værtsklubben er ansvarlig for planlægning, indkaldelse og afholdelse af mødet. 
Værtsklubben er økonomisk ansvarlig for al forplejning, udgifter til social arrangement, lokaler, 
mødefaciliteter, etc.  
 
Tangent Danmark yder et tilskud til mødet.  
Tilskuddet fastsættes efter aftale med vicelandsformanden.  
 
Begrundelse 
Hovedbestyrelsen har de seneste år været mødt med tvivlsspørgsmål omkring ansvar for 
efterårsmødet. 
 

 

  



Forslag 4: 
 
§ 10 Hovedbestyrelse 
 
Eksisterende vedtægt: 
Tangent Danmark ledes af en hovedbestyrelse, der består af landsformand, vicelandsformand, afgåede 
landsformand, landskasserer, landssekretær, weblady og International Relation Officer (IRO).  
Andre tillidsposter kan oprettes ad hoc. 
 
Landsformandens funktionsperiode er 1 år. Vicelandsformanden indsættes som landsformand efter 1 
års funktionsperiode. Den afgående landsformand fortsætter som medlem af hovedbestyrelsen i 1 år 
efter sin fratræden som landsformand. Landskasserer, landssekretær samt weblady vælges for en 
toårig periode. IRO kan vælges for en toårig eller treårig periode. 
Landsmødet kan beslutte at forlænge funktionsperioderne, såfremt omstændigheder måtte gøre det 
påkrævet. 
 
Hovedbestyrelsesmøde indkaldes af landsformanden og holdes så ofte, landsformanden skønner det 
hensigtsmæssigt eller det kræves af blot et enkelt hovedbestyrelsesmedlem. 
 
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når landsformanden og et yderligere medlem er til stede. 
 
Forslag til ny vedtægt: 
Tangent Danmark ledes af en hovedbestyrelse, der består af landsformand, vicelandsformand, afgåede 
landsformand, landskasserer, landssekretær, weblady og International Relation Officer (IRO).  
Andre tillidsposter kan oprettes ad hoc. 
 
Landsformandens funktionsperiode er 1 år. Vicelandsformanden indsættes som landsformand efter 1 
års funktionsperiode. Den afgående landsformand fortsætter som medlem af hovedbestyrelsen i 1 år 
efter sin fratræden som landsformand. Landskasserer, landssekretær samt weblady vælges for en 
toårig periode. IRO kan vælges for en toårig periode. 
Landsmødet kan beslutte at forlænge funktionsperioderne, såfremt omstændigheder måtte gøre det 
påkrævet. 
 
Hovedbestyrelsesmøde indkaldes af landsformanden og holdes så ofte, landsformanden skønner det 
hensigtsmæssigt eller det kræves af blot et enkelt hovedbestyrelsesmedlem. 
 
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når landsformanden og et yderligere medlem er til stede. 
 
Begrundelse: 
Fra klub år 2020 vil der være valg til alle poster i TCI Board. Derfor vil Tangent Danmarks 
hovedbestyrelse bruge Tangent-år 2019/2020 på at se på fremtidige arbejdsopgaver for IRO.  
 


