
 
  

Vi i hovedbestyrelsen er godt i gang. Vi har afholdt vores første HB-møde d. 21-23/6-19 på Als 

  
Vi drøftede blandt andet:  
•         Årshul og HB-opgaver 
•         Danmarkskort (hvor er vores klubber) 
•         Evaluering af landsmødet 2019 
•         Vedtægter og Guldbog 
•         Nye medlemmer og klubber  
•         Hjemmesiden  
•         Efterårsmødet 2019 
•         Fælles formandsmøde 7.9.2019 
•         Hvordan bevarer vi samarbejdet med LC og rekrutterer Ex-ladies  

  

Landskontingent 2019-20 

Husk at indbetale årskontingent 2019-20   

300,- for medlemmer op til 69 år 
200,- for medlemmer 70+ 
Kontingentet skal overføres til Tangent Danmarks konto: Reg.nr.: 5015 kontonr.: 1390437. 
HUSK navn og klubnummer. Indbetal gerne for hele klubben og oplys antal og klubnavn. 

  

Formandsmøde i Odense 7. september 2019 
Separat indbydelse rundsendes så snart vi modtager de sidste oplysninger fra 
planlæggerne. 
 
Igen i år afholdes der fælles formandsmøde i Odense d. 7. september 2019. Det er dagen, 
hvor RT og LC klæder de nye formænd på til året, der kommer.  
I Tangent Danmark er formandsfunktionen i vores klubber frivillig. Derfor er alle tangenter 
velkomne til dette arrangement. Når de andre klubber holder deres møder lørdag 
formiddag/eftermiddag, vil vi tangenter have fokus på nærvær, samvær og plads til 
forskelligheder. 
Fredag aften vil der desuden være mulighed for, at vi kan have en hyggelig middag sammen. 
Vi håber meget, at du eller måske hele din klub har lyst til en dag/en weekend med venskaber, 
aktiviteter og evt. en fælles galla. 
  



 
 
Programmet foreløbigt: 
 
Fredag den 6. september:  
 
Spisning på Storms Pakhus, Odense Street Food. 
 
Kl. 9.30-10.00: Side-by-side velkomst v. RT + LC + Ex-table + Tangent 
 
Lørdag den 6. september 2019 i Odense Congress Center 
 
Kl. 10.00-10.45: Fælles foredrag ved Jesper Lundorf, PET, tidligere livvagt for Kronprins Frederik, og 
efterfølgende ansat i PET’s  IT-afdeling, hvor han har efterforsket IT-baseret kriminalitet. 
Kl. 11.00-12.00: Side-by-side LC og Tangent. 
Kl. 12.00-15.00: Tangent tid (program følger) 
Kl. 15.00-17.00: Side-by-side socialt event 
Kl. 19.00-01: Gallamiddag for dem, som ønsker at tilmelde sig dette. 

Vi Håber DU, eller hele DIN klub vil sætte et stort X i kalenderen og få en god weekend i 
Tangent Danmark-regi og Side-by-side � Hvis du har spørgsmål til dette arrangement er du 

velkommen til at skrive til lf@tangentdanmark.dk  

 
Efterårsmøde 2019 
Efterårsmødet afholdes d. 05.10.2019 på Bastionen, Nyborg.  
Tangent 3 Fyn har arrangeret et rigtigt spændende program for os  
Se vedhæftede invitation.  

 

GOD SOMMER 

Mange sommerhilsner fra hele HB  

Tine, Helle, Mette, Dawn, Mona, Susanne N, og Susanne T 

  

 


