
Nyhedsbrev november 2019 

 

Til vores efterårsmøde 2019 var der programlagt gruppedialoger som en del af mødet, hvilket viste sig 
at være et godt indspark i dagsordenen. Der var gode debatter, ideer og synspunkter rundt ved 
bordene.  Vi har vendte nogle af disse på vores hovedbestyrelsesmøde d. 6.10.2019, og vi har så småt 
taget fat på jeres input �,  som I allerede nu kan se HER i vores nyhedsbrev.  

 

Vores oplæg omhandlede 

• Tangent Danmark HB-medlem IRO og WEB,  
• Enkeltmedlemmer  
• Side-by-side 
• Nyhedsbrevet samt kommunikationsvejen 

I kan læse hele referatet af efterårsmødet i vedhæftede PDF 

Vi glæder os allerede til næste års efterårsmøde 2020 i Haderslev 

 

 

 

 

I dette nyhedsbrev kan du på bare 6 1/2 minut læse om alt dette:

 Efterårsmødet 2019  

 Danmarkskortet 
 Medlemmer i Tangent Danmark – samt nye klubber på vej 

 Velkommen til nye klubber 

 Enkeltmedlemmer 

 Vedtægtsændringer 

 Landsmødet den 1.-3. maj 2020: 

 Guldbogen 

 Intercitymøder 2019 

 Fællesmøde i Sønderjylland 

 Kandidater til Hovedbestyrelsen 2020/2021 

 TCI news 
 

 

 



 

Medlemmer i Tangent Danmark – samt nye klubber på vej: 

Vi er nu 387 medlemmer i Tangent Danmark, 47 nye medlemmer siden landsmødet 2019.  

Vi har en del nye klubber på vej: 

T36 Odder 
T95 Fredericia 
Tangent Midtsjælland 
T9 Nyborg 
T84 Haderslev 
T35 Silkeborg 
T33 Kjellerup 
T113 Ribe 
Brørup 
Skærbæk 
Nakskov 
Svendborg 
Korsør 
Horsens 
Faxe 
 
 

Velkommen til nye klubber 

Vi kunne d. 26.10 byde hjertelig velkommen til Tangent 95 Fredericia 

D. 1.11. kunne vi byde velkommen til Tangent 36 Odder. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer.  

 

 

 
Enkeltmedlemmer: 
 
På efterårsmødet snakkede vi bl.a. om, hvordan de eksisterende klubber kan hjælpe enkeltmedlemmer i  
gang med at danne klubber – eller måske optage dem i deres egen klub.   
Vi nåede frem til, at vi kan invitere dem med til nogle møder, eller måske kan et par stykker fra en klub lave 
 et møde for enkeltmedlemmer i området, så de får mulighed for at snakke sammen og desuden høre om  
klublivet i Tangent Danmark. 
  
I den forbindelse blev vi enige om, at enkeltmedlemmerne først skulle spørges, om de overhovedet ønsker 
 at være i en klub. Det blev de pr mail d. 9. oktober og disse seks friske tangenter har vendt tilbage med, 
 at de gerne vil kontaktes: 
 

Anne Mette Grand                       Herning 
Gitte Marie Skipper-Jørgensen      Flytter til Silkeborg 
Heidi Blaaberg                            Viby 
Lotte Brun Veiss                          København S 
Turi Lykke Møller                        Skanderborg 
Vibe Banke                                 Struer 
Jette Møller                                 Randers 
 
Nu er det jo rigtig vigtigt, at vi får inviteret dem! 
Så kom frisk! Tag et initiativ! 
I kan finde deres mailadresser i Guldbogen. 
I må meget gerne skrive til lk@tangentdanmark.dk og fortælle, hvem I inviterer. 

  
  

  



 
 
 
 
 
 

 

 

Landsmødet den 1.-3. maj 2020: 
Kære Tangenter og Ladies, 

Nu falmer skoven trindt om land… men allerede nu kan du glæde dig til festlige dage i den smukke 
grønne forårsskov.  

Vi glæder os til at dele nogle skønne dage sammen med jer til Forest Springbreak, landsmøde for 
Tangent og Ex-Table d. 1.-3. maj 2020 i Rebild.  

Planen er ganske enkel: Vi skal mødes fredag d. 1. maj til Springbreak Party. Aftenen holdes som en 
fest i skovens tegn, så kom klar til skovtur, som dit yndlingstræ eller noget helt træ’dje efter din 
fantasi. Vi får selskab af et akustisk liveband, så der er også mulighed for en skovdans. 

Lørdag holdes generalforsamling, imens tilbydes ledsagere en udflugt i de skønne naturområder i 
Rebild bakker og Rold skov. 

Lørdag eftermiddag vil der være hygge stemning med særlige landsmøde-barer og mulighed for fri leg 
i skoven. Dagen rundes af til gallafest med 4-retters middag og liveband. 

Begge dage er drikkevarer med i registreringspakken – På bedste jyske vis er der natmad til 
natteravnene. 

Weekenden rundes af med brunch søndag formiddag. 

Vores mål er at skabe det bedste landsmøde for alle deltagere og overskuddet vil blive uddelt til 
charity. Du kan tegne et Livsglædesponsorat og dermed bidrage til Livsglæden under Landsmødet, 
f.eks. til flere musikere og andre festlige indslag.  

Hjemmesiden www.lm20.dk  er åben for din tilmelding, vi har allerede registreret de første 60 
deltagere – Early bird pris gælder frem til 31.12.  

Følg også med på FB-gruppen https://www.facebook.com/ForestSpingbreak/  

På gensyn - Vi glæder os til at se jer i skoven.  

Hjertelig hilsen Mads og Christina  
 
 
NB: Hele landsmødet holdes på Comwell Rebild Bakker. 
Hotelgæster har adgang til wellness-området, 
så nyd gerne faciliteterne og de skønne omgivelser i Rebild  
før & efter landsmødet. 



 

 

Intercitymøder 2019 

”De vil så gerne have vi kommer” i LC, og det gør vi jo. Så igen i år har vi været rundt på de forskellige intercitymøder. 

Nogle har vi fra HB deltaget i – og andre har I deltaget i. Det vil jeg faktisk gerne sige Tak for. Tak fordi at I vil være 

med til at synliggøre Tangent og inspirere til at fortsætte venskaberne.  

Selv deltog jeg i møderne i D4, D5 og D3. Og selvom det for mig har været første gang jeg har deltaget som Tangent, 

så føler man sig bestemt velkommen. Det har været rigtig inspirerende at stå på Intercitymøderne som repræsentant 

for Tangent Danmark.  

Her møder vi jo mange af de kommende tangenter, og det er helt oplagt at få en snak med de LC’er der falder for 

alder næste sommer, høre hvad de har af planer omkring Tangent, og hvordan vi bedst muligt kan hjælpe dem.  

Der var mange gode snakke, og jeg er sikker på, at det betyder at nogen får det sidste liile skub til at starte en klub i 

netop deres by. Jeg glæder mig allerede til Distriktsmøderne i foråret, og vi skal selfølgelig nok informere om datoerne 

for disse, så snart vi kender dem.  

 

 
D. 24.10 havde Tangent 12 Sønderjylland inviteret til et fællesmøde i det Sønderjyske. Der er i dag 3 
klubber som er Tangent 12 Sønderjylland, Tangent 56 Sønderborg og Tangent 109 Skærbæk. Mødet 
foregik på Folkehjemmet i Åbenrå, hvor vi spiste lækker middag og havde et foredrag ved Pia 
Assenholm som fortalte om sit kræftforløb i anledning af ugen er KnækCancer.  

Og så gik snakken ellers lystigt. Vi havde jo kvinder med som ikke havde set hinanden siden de var i 
klub sammen for 15 år siden – da både Tangent 12 og 56 er ”mix klubber” – og vi fik sat nogle rigtig 
gode rammer op for at vi fremover vil have et fællesmøde hvert ½ år, samt inviterer enkeltmedlemmer 
fra ”distriktet” med også. Lone Mulbjerg oprettede en facebook side hvor vi kan inspirere hinanden 
med programmer samt inviterer til møder, hvis det kræver større deltagerantal.  

Det var en dejlig følelse om at fortsætte venskaber – ikke blot på det lokale plan – men også på det 
nationale plan.  

Vi fik også opfordret til at deltage i Landsmødet i Rebild, samt selvfølgelig i Efterårsmødet 2020 som 
netop afholdes af Tangent Sønderjylland 

 

 

 
Forslag til eventuelle vedtægtsændringer, til næste års generalforsamling, skal være Landsformand 
Susanne Tambour i hænde senest d. 15.1.2020 på mail 

tamboursusanne@gmail.com 
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Har du lyst til at være med til at styre hvor Tangent skal hen? Har du mod på at gøre vores netværk stærkere og 

skabe værdi for alle de skønne kvinder som har valgt at være med her i Danmark? Brænder du med ideer hvad der 

kunne være lige spot on for Tangent Danmark? Er det så ikke tiden til at prøve kræfter med en post i 

Hovedbestyrelsen?  

Vi søger en Landssekretær, så vi har styr på dagsordener, referater og opdateringer, herunder af Guldbogen, men 

også på landsmøder, vedtægterne og meget mere..  

Vi vil så gerne have en ny Weblady, der kan layoute nyhedsbreve, holde os opdateret på FB og kommunikation og alt 

det imellem.  

Vi skal have en ny Vicelandsformand, som har lyst til at tage med på den rejse som Tangent Danmark er på, og 

også tage del i den som TCI er på.  

Endelig skal vi faktisk også have en ny IRO sådan som Hovedbestyrelsen er sat sammen på nuværende tidspunkt 

iflg. vedtægterne. Dog vil dette være med forbehold, da vi pt ikke kan sige hvordan, og om den rolle fortsætter, da vi 

ser ind i ny sturktur i netop Tangent International, men vi vil tage stilling til dette på vores generalforsamling i maj 

2020.  

Det bliver spændende og sjovt og udfordrende. Så tøv nu ikke hvis du bare har lidt lyst, til tasterne og send par ord 

om dig selv til os. Vi hjælper hinanden og jeg glæder mig vildt til at arbejde sammen med jer derude. 

Hvis du har spørgsmål så ringer du bare. 

Mail til VLF@tangentdanmark.dk Husk at Deadline er 15. januar 2020 

 

 

I Guldb♥gen finder du oplysninger om: 

• Hvem der sidder i hovedbestyrelsen 
• Tangent Danmarks vedtægter, Tangent Danmarks historie 
• Oversigt over tidligere landsformænd 
• Kontaktoplysninger til side by side-organisationerne 
• Datoer for nationale og internationale møder 
• Oversigt over eksisterende tangentklubber 
• Oversigt over alle tangenter i Tangent Danmark 

Vi håber, vi har de korrekte oplysninger – tjek gerne og giv os et praj på 
LK@tangentdanmark.dk, hvis du har rettelser til Guldbogen. 


