
Det har været et forår, der har været meget anderledes for Tangent Danmark 

– og selvfølgelig for resten af verdenen. Vi har alle stået på fuldstændig ukendt 
land, og ingen af os kunne på nogen måder forudsige eller forestille os denne 

situation, som vi kom i.  

Vi måtte dele vores generalforsamling i to dele, dette gjorde vi efter bedste 
evne, i største kærlighed til foreningen, og forsøgte at ”normalisere” det i så 

vid udstrækning, det kunne lade sig gøre 

Tangent Danmark, hovedbestyrelsen, ønsker nemlig at fortsætte arbejdet med 
vores fantastiske forening, og derfor blev der sendt link til afstemningen om 

posterne til hovedbestyrelsen 2020-2021 til de tangenter, der var/er tilmeldt 

vores generalforsamling.  

Først blev både regnskab og kontingent godkendt med overvældende flertal ;-) 
Ligeledes blev ændringerne til §5 vedtaget – og landskontingentet skal 

således betales klubvis fremover. 

Vi kan nu fortælle, at vores nye 
hovedbestyrelsesmedlemmer er:

Vicelandsformand:  

Kirsten Valentin Frøsig Rasmussen 

Landssekretær:  

Christina Schultz-Møller 

WEB-lady:  
Pernille Dilling  



Endvidere kan vi fortælle, at lovforslag § 5 blev godkendt, ligesom vores 
regnskab og budget for 2020-2021.

Vi takker mange gange for, at så mange fandt de 6 hjerter frem i denne 
situation. 

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige: Af hjertet tak til min bestyrelse for 
opbakning gennem hele året, jeg glæder mig til at få lov til at fortsætte 

udviklingen af Tangent Danmark sammen med jer. 

Helle Nielsen har været fantastik til at passe på ”finanserne”, og været en 
kæmpe hjælp for mig, når jeg har stået med spørgsmål i forbindelse med 

tangent, tak. 

Susanne Nørager, tak for den store hjælp mht indkaldelser osv. i forbindelse 
med vores møder, og jeg har virkelig også nydt godt af dit store tangent-

hjerte.  

Dawn Mortensen vores IRO, der har rejst rundt i verden og fået Tangent 
Danmark på kortet. 

Tine Mandrup, tak for dit ”aftryk” på nyhedsbrevene, som du har gjort til noget 
lækkert at få tilsendt.  Hjemmesiden har du også fået givet et tvist, som vi alle 

helt sikkert kan nyde godt af. 

Mette Lindekilde, jeg glæder mig til fortsat godt samarbejde næste år. 

Mona Boesen, selvom du bor helt nede i Schweiz, så er du aldrig længere væk 
end et opkald.  

Vi skal nu sige farvel og tusind tak for et fantastisk samarbejde til Mona 
Boesen, ALF, Tine Mandrup, WEB og Susanne Nørager, landssekretær. I har 

alle været en kæmpe hjælp og støtte for mig i min tid som landsformand. Af 

hjertet tak □

Vores 5. hovedbestyrelsesmøde blev afholdt virtuelt, hvilket gik fuldstændig 
planmæssigt og med en rigtig god stemning, hvor vi nåede igennem alle vores 

punkter.  



1.-3. maj 2020 var jo i alles kalender afsat til landsmøde 2020, derfor kunne 
hovedbestyrelsen (under 10 personer) mødes i mit sommerhus i Nysted, og 

sammen arbejde og finde resultatet af online-

afstemningen.  

Vi prøvede noget nyt, nemlig at gå ”Live” på 
Facebook-siden for Tangent Danmark. Det 

skulle vi nok have øvet os lidt mere på …,men 

det handlede om at komme med status på 

Tangent Danmark.  

Nu glæder vi os rigtig meget til at arbejde 
videre med generalforsamlingen del 2. Der 

skal laves en kæmpe fest, hvor vi forhåbentlig 
får muligheden for at vende tilbage til det 

”normale”.  

Alle øvrige punkter, der (normalt) er på 
indkaldelsen vil blive drøftet på vores generalforsamlingen (del 2) d. 
22.08.2020, Comwell Rold Skov, Rebildvej 36, 9520 Skørpinge. 

I vil modtage en ny indkaldelse (del 2) til landsmødet i august efter 
disse principper i §7: 

Landsmøder indkaldes af hovedbestyrelsen ved skriftlig meddelelse via brev 
eller pr. e-mail til alle medlemmer. Indkaldelse skal ske med et varsel på 

mindst tre og højst seks uger. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for 

landsmødet samt angive indholdet af eventuelle forslag, der er fremsat til 

behandling.  

Indlæg fra Mette: 



Kære alle Tangenter 

En lille hilsen fra kommende landformand.  
Mange ting er i denne tid ikke, som nogen af os drømmer om. Landet er lagt 
ned, verden i krise, vi er alle på en eller anden måde, i en eller anden grad, 

berørt af Corona.  

Starten på tangentåret 2020-2021 - på mit formandsår - blev ikke som 
forventet. Her havde jeg gået og drømt om en start med pomp og pragt, med 

guldballoner, glimmerkonfetti og champagne i stride strømme, men nej, 

Corona ville det anderledes .  

Jeg ved dog, at vi alle stadig har Tangent i tankerne og i vores (guld)hjerte. 

At det har været lidt på pause, ikke betyder at vi ikke kommer tilbage til vores 
skønne netværk og hinanden.  

Jeg er lige nu ekstra glad for, at vi (forhåbentlig) kan samles d. 21-23. august 
og afholde et fantastisk landsmøde, hvor vi sammen kan starte tangentåret 

2020-2021 med bravour.  

Jeg har valgt at fortsætte med de fokuspunkter, som afgående Landsformand 
Susanne Tambour satte ind på sidste år. Fokus på, at vi er en organisation i 

vækst med mange nye medlemmer og mange nye klubber - og endnu flere på 

vej.  

Jeg kan mærke, at der er en lyst til at fortsætte når LC stopper, og mange der 
ser muligheder i at skabe nye venskaber i Tangent ved at starte klubber på 

tværs af byer, samtidig med at venskaber fra gamle LC-klubber fortsættes.  

I skaber derved både fornyelse og bevarer traditioner. Det er nærvær, samvær 
og plads til forskelligheder i samme ånd.  

Jeg vil gerne have fokus på, at vi får muligheder for at connecte på det niveau, 
man har lyst til, om det er lokalt, nationalt eller internationalt. Der skal være 

plads til at være præcis, der hvor man har lyst i dette netværk.  

Vi skal derfor se på struktur i og for vores netværk, og hvordan vi binder os 
sammen, hvor der vil komme nye tiltag på hjemmesiden, sociale medier og 

måske mulighed for shop. Vi er i tæt dialog med Ladies Circle om deres 

platform Circlerworld. Og hvordan vi også i fremtiden kan drage nytte af 
denne.  

Det gode samarbejde og udviklingen i vores RT-Famile skal også fortsætte, 
Side-by-side med Ladies Circle – Round Table – Ex Table. 



Over de sidste par år er der arbejdet meget på tættere relationer mellem de 4 
organisationer, og det arbejde fortsætter Tangent Danmark selvfølgelig. Det 

første HB-møde der afholdes her i juni, vil være et side-by-side med Ex-table’s 

HB. Ligesom vi allerede nu har fastlagt et møde i januar hvor alle 4 

organisationer’s HB vil samles i Svendborg.  

Desværre udgår formandsmødet i år, da vi har valgt at lægge vores landsmøde 
i samme weekend, men jeg er sikker på, at det vender stærkt tilbage i 2021.                                                    

Mit fokus er, at vi ikke behøver at nøjes, men kan få det hele, hvis vi giver lidt 
igen, så jeg håber, alle vil Go Gold med mig i det kommende år. Jeg glæder 

mig rigtig meget til at møde jer alle.  

De bedste hilsner 

Mette Lindekilde 
LF Tangent Danmark 2020-2021 

HB-møder 
HB1 5-7. juni, Langeland, Side-by-Side med HB RTX 
HB2, 21.-23. august 2020, Rebild 

HB3, 2.-3. oktober 2020, Haderslev  
HB4, 15.-17. januar 2021, AirBnB i Svendborg, Side-by-Side med alle 4 
organisationer 

HB5, til Landsmødet, Esbjerg 

samt adskillige skype-møder. 



Indlæg fra  Dawn:  

International Relation Officer 

Det er af hovedbestyrelen blevet besluttet, at valg til 
IRO-posten udsættes til generalforsamlingen i august. 

Denne beslutning er taget, fordi der på den kommende 
generalforsamling skal tages stilling til, om posten helt 

skal nedlægges i Danmark.  

Hvis der er flertal for dét, bliver det ikke relevant med 
afstemning om kandidat til posten. Da der ligger en

vigtig overvejelse og drøftelse blandt medlemmerne 

forud for den beslutning, ser bestyrelsen det som den 

bedste løsning – situationen taget i betragtning – at jeg 

bliver siddende indtil denne drøftelse kan finde sted –

dvs. til generalforsamlingen i august. Der er allerede en 

kandidat til posten, hvis ikke denne nedlægges.  

Det kan måske undre nogen, at man vil nedlægge 
posten som IRO, men det kommer sig af, at bestyrelen 

ønsker at minimere omkostningerne til 

bestyrelsesarbejdet, OG fordi strukturen i Tangent Club 

International (TCI) fremadrettet vil blive anderledes.  

Det var meningen, at denne nye struktur allerede i år 

skulle træde i kraft, men også her – grundet 
verdenssituationen i kølvandet på Covid-19 – har TCI 

besluttet, at det nuværende board bliver siddende endnu et år.  

Denne beslutning HAR været til høring blandt alle landes councillors, efter at 
Annual Generel Meeting (AGM) i Verona blev aflyst. Desuden manglede der 

også en kandidat til vicepræsidentposten i TCI.  

Selvfølgelig påvirker en nedlukning af lande rundt om i verden en international 
organisation, det er logisk. Vi er afventende og holder os naturligvis orienteret 

om medlemslandenes udfordringer. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke 

laver noget i boardet – faktisk har det været udfordrende måneder her på det 
seneste.  

Vi har naturligvis måttet afholde ekstra Skypemøder, efterhånden som 
forskelligt blev aflyst/rykket og nye muligheder skulle drøftes. Derfor valgte vi i 

boardet at foreslå landenes bestyrelser og councillors at lade det nuværende 

board sidde et år mere, så den nye bestyrelse kan komme bedst muligt fra 

start.  



Ingen ved, hvornår vi igen kan rejse frit, ingen ved, hvad der skal aflyses i 
nærmeste fremtid, men vi forsøger at imødekomme og løse udfordringerne 

undervejs.  

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til dette indlæg, er I naturligvis meget 
velkomne til at sende en mail til mig. 

Bedste hilsner, 

Dawn Marie Mortensen, IRO  

Vi vil alle ønske jer en rigtig dejlig sommer, og pas godt på jer selv og 
hinanden.

Mange tangent-sommer-knus fra 

Helle Nielsen, Tine Mandrup, Dawn Mortensen, Mette Lindekilde, Mona 
Boesen, Susanne Nørager og Susanne Tambour


