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Landsformand Susanne Tambour, Tangent 14 Østersøen 

Afgående landsformand Mona Boesen, Tangent 6 Nordjylland 

Dirigent Stine Nørregren Bæk, Ladies Circle 4 Maribo 
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Velkomst v/landsformanden  

Susanne Tambour åbnede mødet med at byde velkommen til alle til en forhåbentlig uforglemmelig 

generalforsamling, som er den 37. af slagsen. 

LF bød særlig velkommen til Tangent Danmarks gæster, æresmedlemmer og tidligere 

landsformænd. 

Grundet situationen med Covid-19 var der desværre ingen udenlandske gæster, der kunne deltage i 

årets generalforsamling og landsmøde. 

 

Tangent Danmarks æresmedlemmer 

Landsformand 1992-1993/2009-2010 Aase Bøgh  

 

Tidligere landsformænd  

2009-2010 Aase Bøgh 

2012-2013 Jeanett Korch Elong 

2013-2014 Helle Midtgaard 

2014-2015 Tine Mandrup 

2015-2016 Helle Nielsen 

2016-2017 Lene Høffner 

2017-2018      Anne-Mette Thomsen  

2018-2019 Mona Boesen  

     

De seje kvinder fra Ladies Circle, kan her nævnes     

LF LC Danmark Annette Majlund 

ALF LC Danmark Luisee Lenore Coco Labjerre 

Tidligere Landsformand LC Danmark Dorthe Holdt-Hansen 

 

 

Gitte Jensen 

Julia Egebæk 

Birgitte Poulsen 

Esther Jaska 

Christina Gaard 

Stine Nørregren Bæk   

 

Årets nye Tangenter 

Sidst byder LF en særlig velkommen til årets nye Tangenter – der blev bedt om at rejse sig op, så 

vi kunne byde dem alle velkommen til deres første landsmøde i Tangent Danmark. 

Efter en gennemgang af de praktiske oplysninger og program for dagen, blev mødet indledt med 

velkomstsangen i landsmødefolderen.  

 

Landsmødelys 

Susanne Nørager, som oprindeligt donerede den 5-armede landsmøde lysestage, skulle have tændt 

alle lys, men er desværre forhindret i at møde til årets generalforsamling og landsmøde. 
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Derfor bad LF om at lysene blev tændt af: 

• Det guldfarvede lys tændes for Tangent Danmark af Helle Nielsen 

• Det røde lys tændes for Ladies Circle af Stine Nørregren 

• Det sølvfarvede lys tændes for TCI af Dawn Mortensen 

• Det blå lys tændes for LCI af Mona Boesen  

• Det hvide lys tændes for Friendship af Tine Mandrup  

Alle valgt, da de har gjort en særligt indsats for LF under hendes landsformands år.  

LF erklærede Generalforsamlingen 2020 for åben. 

 

Et minuts stilhed 

Der blev afholdt et minuts stilhed for Lena Justesen, Tangent 11 Horsens, samt for de kære vi har 

mistet i løbet af det forgange år.  

 

Valg af dirigent v/landsformanden 
Første punkt på dagsordenen valg af dirigent, LF forslag om valg af Stine Nørregren, LC 4 Maribo 

blev enstemmigt vedtaget. 

LF gav ordet til dirigenten for at lede forsamlingen gennem generalforsamlingen 2020. 

 

Lovlig generalforsamling 
I vedtægterne står: 

Generalforsamlingen indkaldes af hovedbestyrelsen ved skriftlig meddelelse via brev eller pr. email 

til alle medlemmer. Indkaldelse skal ske med et varsel på mindst tre og højst seks uger. 

Indkaldelsen skal som minimum indeholde dagsorden for generalforsamlingen, forslag til nye 

vedtægtsændringer samt præsentation af kandidater til hovedbestyrelsen. Årsregnskabet udsendes 

14 dage før generalforsamlingen.  

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen, del 2 ifølge vedtægterne er rettidigt indkaldt den 31. 

juli 2020. 

Dokumenter til generalforsamlingen, del 1 med regnskab og budget er sendt 20. april 2020 

– og er godkendt på online afstemningen, hvorfor dette undlades helt i generalforsamlingen, del 2. 

 

Derfor anses generalforsamlingen, som lovlig indvarslet. 

 

Landsformandens årsberetning  

Dirigenten gav ordet til landsformanden for en samlet årsberetning for Tangent Danmark. 

 
”Kære alle tangenter! 

Nu er det tid til, endnu en gang at sige jer alle af hjertet TAK for et fantastisk år, jeg forstår slet ikke, hvor tiden er blevet af. Fra jeg 

stoppede som landsformand d. 2.5., står jeg i dag både som en slags landsformand og afgående landsformand, det er vist næppe sket  

før…, og håber heller ikke at ”verdenssituationen” bliver på samme måde igen…  altså nu skal det ikke tages i bogstaveligt forstand, 

med at jeg er to personer, for føler mig på ingen måder skizofren…. Men i dag står jeg som jeres landsformand.  

 Jeg kan selvfølgelig ikke undgå at nævne denne alvorlige situation med igangværende virus-krise. Vi har måtte flytte vores 

landsmøde til i dag, og vi har desværre også modtaget mange afbud, men vores Landsmødeværter har gjort alt hvad de kan for at 

dette landsmøde kan løbe af staben ! Vi skal stadig huske på, at vi passer på hinanden ved at holde afstand.  

Vi vil dog sige, at vi takker mange gange for jeres fantastisk opbakning og positive respons. Hele hovedbestyrelsen måtte i 

arbejdstøjet, og vi prøvede på bedst mulige måde at få vores poster på plads til den ”normalt” afsatte dato d. 2.5.2020. Derfor blev 

der arbejdet på højtryk med at opfinde den dybe tallerken, hvordan vi gjorde dette bedst muligt. Tak fordi i fandt de 6 hjerter frem, 

og var klar på en online afstemning vedr. HB poster, budget og regnskab osv.  
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Jeg husker tydeligt, da jeg stod meget nervøs til generalforsamlingen sidste år og blev indsat som landsformand, og jeg vil sige jer så 

meget tak for jeres tillid. 

 

Jeg ville i mit formandsår 2019-2020 bestræbe mig på, at omdrejningspunktet for OS – og OS som organisation skulle være fokus på 

NÆRVÆR, SAMVÆR, SIDE BY SIDE, TRADITIONER og plads til forskelligheder. Vi er nemlig alle sammen farverige kvinder på 

hver vores måde – og kan tilføre så meget til hinanden. Derfor valgte jeg, at mit motto skulle være: COLORFUL CONNECTIONS. 

 

Jeg synes, vi har formået at sætte fokus på mange af punkterne, og det håber vi også, I synes. Selvfølgelig kunne vi have gjort en 

masse mere – men et tangent-år er bare alt for kort. 

 

Gennem hele året har hovedbestyrelsen arbejdet målrettet på at fortsætte arbejdet fra tidligere hovedbestyrelser, nemlig at have 

fokus på, at Ladies Circle er begyndelsen – og Tangent Danmark er fortsættelsen. Vi har været synlige på LC-landsmøder, 

intercitymøder og distriktsmøder (dog blev en del af disse aflyst pga. Covid-19), og gjort pigerne opmærksomme på at Tangent 

Danmark er den naturlige overgang fra Ladies Circle.   

Vi har fået 152 nye tangenter siden maj 2019 – og vi er nu 486 medlemmer. Vi har også en masse nye klubber på vej.  

 

Vi skal fortsat udvikle os 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 i Danmark, og det arbejde fortsætter Tangent Danmark selvfølgelig.                                                                                     

 

Internationalt 

Tangent Danmark er en del af TCI, og vores IRO, Dawn Mortensen, har en plads i det internationale board i år med, men i dag skal 

der stemmes om, vi skal bibeholde denne post. Der er heldigvis rigtig mange af Jer, som også deltager i de internationale møder og 

har fået eller opretholder det internationale netværk gennem disse møder. Har du endnu ikke prøvet at deltage, kan det kun anbefales 

at mærke den fantastiske energi og komme hjem med mange skønne oplevelser, der absolut giver lyst til mere. Når vi er på vores 

internationale rejser, er det bestemt også side by side på højeste plan at mærke hvordan VI danskere står sammen, både når det 

gælder nærvær og samvær.  

 

I år var vi på Malta til HYM i november måned. Vi var ca. 20 danskere afsted. Jeg indrømmer, jeg var voldsomt nervøs, da jeg som 

formand skulle repræsentere Danmark, men den støtte og anerkendelse jeg fik fra de danske tangenter, der var med til HYM, kan 

ikke beskrives med ord, tusind tak for det. Jeg vil bestemt også nævne ”værelsesarrangementerne”, hvor vi rykker tæt sammen på et 

mindre areal iført gallatøj, folk der sidder rundt omkring i sengene, vindueskarmene og på den lille altan.  Der bliver udvist et 

sammenhold, der er fuldstændig mageløst, så bliver man endnu mere stolt af at være dansker. I år lavede vi en challenge mod 

svenskerne: ”Hvor mange danskere iført gallatøj, kan der være i en telefonboks?  Der kan være 9 danskere, og svenskerne kunne 

desværre kun presse 7 personer ind. En meget sjov gimmick. 

 

Vi var nu glade for at vi kunne ”slå” svenskerne, for vi havde nemlig et lille mellemværende med dem. De kom nemlig desværre til at 

”stjæle” vores rool-up (Tangent Danmark-skilt) til vores generalforsamling i Roskilde, men heldigvis drog Dawn og Mette til 

Sverige HYM i september og fik den med hjem igen.  

 

Traditioner 

Jeg var så heldig at blive indbudt til en fantastisk dag i Silkeborg med tidligere landsformænd for Tangent Danmark. Så den 10. 

august drog Helle Nielsen og jeg afsted til Silkeborg, hvor vi fik morgenmad i det grønne, besøgte Museum Jorn og så en 

særudstilling om agurker og pølser, og sluttede af med en lækker tapas på Zorba. Dejligt samvær med alle de skønne tidligere 

landsformænd for Tangent Danmark. 

 

Efterårsmødet 2019 i Nyborg 

Sikke et brag af et efterårsmøde! Det 37. afholdte efterårsmøde, hvor vi var ca. 60 deltager. Vi brugte igen i år tid på gruppedialoger 

og vores oplæg var: IRO-posten, enkeltmedlemmer, side-by-side, samt Nyhedsbrevet/kommunikationsvejen, og der kom rigtig 

mange gode forslag fra de forskellige grupper. Vi brugte tid på disse punkter på vores efterfølgende HB-møde, og vi har fået 

effektueret en del på disse punkter.  

Mht. IRO-posten skal vi på vores generalforsamling d. 22.8.202 afgøre, om denne skal nedlægges eller bibeholdes.  

Der blev sendt mail til alle enkeltmedlemmerne, som blev spurgt, om de kunne tænke sig at være med i eksisterende klubber.  

Vi fik også lavet vores Danmarkskort, så det er lettere at finde klubber i nærheden og at afholde side by side-møder.  

Nyhedsbrevet skulle gerne være blevet mere enkelt og oplysende på den første side. Vi talte også instagram, men dette har vi sat lidt 

på stand-by. Vi har desuden fået opdateret vores hjemmeside. 

 

Efter selve mødet blev vi alle blæst omkuld af Søren Holmgreen: Blind tillid. Sikke et livsstykke. Mon ikke de fleste deltager stadig 

kan mærke smilet på læben, når jeg nævner: ”Langtidsskuffet, sur for en sikkerheds skyld, if she dies – she dies….”! Tak til T3 Fyn 

for de flotte lokaler og fantastisk foredrag.  
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HB-møder 

Vi har afholdt alle vores HB-møder i hyggelige og hjemlige omgivelser, hvor vi alle har medbragt lidt hver især, for at kunne holde 

vores budget så langt nede som muligt, for at kunne give JER lidt ekstra til generalforsamlingen, hvilket vi glæder os rigtig meget til 

😊 og i dag springer champagnepropperne !!! 

 

Jeg vil nu vise jer en lille film… man kan vel kalde det ord i billeder, og vi starter helt tilbage fra landsmødet i Roskilde sidste år 😊 

Musikken er den samme, som jeg også valgte sidste år… fordi jeg føler det nemlig helt ind i knoglerne …, denne rejse jeg har været 

på sammen med jer 😊  

 

LF årsberetning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Alle dagens fødselarer blev 

hyldet med en skål. 

 

 

Tangent Club International 
Hilsen fra TCI Præsidenten 

TCI Præsident Nina Leppakangas var med på video og ønskede Tangent Danmark et godt 

landsmøde. 

 

Hilsen fra Tangent Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

IRO Dawn Marie Mortensen berettede om året 2019-2020 og omtalte herunder de udfordringer der 

havde været med henblik på Covid-19, samt det at der for første gang blev afholdt en virtuel TCI 

Generalforsamling. 
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Årsberetning ved IRO, Dawn Marie Mortensen. 

”Jeg har deltaget i de LCI, halvårsmøder og generalforsamlinger, jeg kunne nå inden Covid-19 satte en stopper for rejseaktiviteten 

fra medio marts. Ved LCI i Rotterdam var Danmark talstærkt repræsenteret side-by-side med LCD, faktisk fik DK et diplom for flest 

deltagere fra én nation. 5 Club Agreement blev på vegne af Tangent Club International underskrevet, vores TCI-præsident Nina 

Läppakangas underskrev på vegne af TCI med forbehold, hvilket betyder, at underskriften var ”symbolsk”, da hun ikke havde 

mandat til at underskrive, inden alle medlemslandene har stemt om det på deres nationale generalforsamlinger. 

Tangent Club International afholdt halvårsmøde – HYM, Half Year Meeting – på Malta. En dejlig side-by-side oplevelse med stor 

opbakning fra Danmark; 10 tangenter og 9 tablere. Vi fik opklaret, hvor mange danskere i galladress, der kan være i en gammel 

engelsk telefonboks – og hvor mange svenskere, også i galladress, der kan være – vigtig viden eller ligegyldigt info? På selve TCI-

mødet havde vi også vigtige og aktuelle punkter på dagsordenen, så alt i alt (endnu) en fantastisk weekend, med indtryk, gode 

debatter, gestlige indslag osv. 

Jeg deltog også i LCI presidenten, Alexandra Bennetts, velgørenhedsfest i Windsor i november måned, en god oplevelse, der gav 

rigelig mulighed for at netværke med både tangenter og circlere fra mange lande.  

Siden medio maj har jeg sendt greetings til de internationale møder, der ikke bliver afviklet, samt deltaget i de virtuelle møder, jeg er 

blevet inviteret til, hvis det har været muligt for mig. En noget anderledes at deltage på, men det véd I jo. 

Liat, som er vores vicepræsident i TCI, har i år taget initiativ til både en åben Facebookgruppe, tangentclubinternational, og en 

Instagramside, tangentclub. Hun vil meget gerne modtage billeder til begge dele, så send dem direkte til hende – eller send dem til 

mig, så videresender jeg dem gerne.  

TCI boardet bliver siddende endnu et år – grundet Covid-19. Så de er de samme medlemmer, der bestrider posterne i TCI-året 

2020/2021. Bestyrelsen har besluttet, at jeg bliver siddende som repræsentant for DK. Vi har optaget to nye lande i TCI: Tangent 

USA og Tangent Club Rumænien. Så der er to nye medlemmer i TCI boardet; Christina Stamatin (USA) og Clara Dobrea 

(Rumænien) Nuværende associerede lande: Zambia, Sri Lanka, Litauen, Ukraine og Belgien) 

Half Year meeting 2020 bliver afviklet virtuelt lørdag den 7. november. Annual General Meeting (AGM) vil (forhåbentligt) blive 

afviklet i Verona 28. maj.”  

IRO årsberetning blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

5-Club Agreement 

IRO gennemgik forslag til 5 Club agreement aftale, samt omstændighederne forbundet hermed. 

Nedenstående angiver alene et udsnit af kommentarer til punktet: 

”Orientering fra HB: Aftalen gælder kun det internationale plan. Ordlyden i aftalen er svær at acceptere og derfor er holdningen, at 

HB ikke er for - det er kun ordlyden og ikke generelt samarbejdet HB er imod” 

”Hvad sker der hvis vi siger NEJ? Det betyder ikke, at vi ikke samarbejder - men kun at vi vil have en aftale med en anden ordlyd.”  

”Der udtrykkes bekymring for, at hvis der siges NEJ - så er der ikke et samarbejde internationalt, eventuelt med det resultat, at TCI 

ingen indflydelse har.” 

”HB antager pt. at der på tværs af medlemmerne i TCI vil bliver stemt JA til forslaget, Vi vil gerne sende et signal om, at vi vil høres 

og ikke bondefanges til HYM vil vi forsøge at give videre, at vi vil høres og have ordlyden ændret i aftalen. Det er vigtigt at 

samarbejde og det vil vi gerne, men ordlydende er ikke i orden” 

”Selvom vi siger NEJ, er vi ikke sikre på, at vi kan få ordlyden ændret og så sige JA efterfølgende” 

”Man kan tolke aftalen forskelligt, da den er skrevet på en måde, så det er læseren selv der bestemmer, hvad man forstår ved 

aftalen.” 

”Om der siges nej eller ja, så skal der jo altid stemmes om tingene og medlemmerne skal altid høres.” 

”Kan vi lave en tekst selv og give tilbage til forslagsgiverne? Sammen med at vi stemmer NEJ?” 

”Der kommer forslag om, at vi alle stemmer GULT - og HB vender tilbage til forslaget med en ny ordlyd - og at ordlyden skal 

ændres, så vi kan stemme JA senere” 
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Det blev besluttet, at der stemmes om, at GUL stemme, giver mandat til HB om at tage en 

beslutning om ny ordlyd 

Forslaget blev vedtaget: HB kan tage beslutning om, at udarbejde en ny ordlyd af% Club 

Agreement og præsenterer dette for TCI HB. 

Tiltrædelse af 5 Club Agreement blev sat til afstemning, Generalforsamlingen stemte ja til en 

tiltrædelse.  

 

Ladies Circle Danmark 

LF LC Danmark Annette Majlund fik ordet for en hilsen. 

”Kære Tangent Danmark. 

Hvilken fornøjelse det er at være her i dag! 

På vegne af Louise, Dorte og jeg, står jeg som repræsentant for Hovedbestyrelsen og bringer Jer en hilsen på Jeres 

Generalforsamling. Jeg er Landsformand og lige nu glæder vi os ovre hos os til at afholde Generalforsamling d. 5. september. Vi får 

det formelle skift på kæderne, og vi skal mødes og være sammen med vores medlemmer - det bliver utrolig dejligt. 

Vi glæder os over, at det endelig kan lade sig gøre for Jer at mødes.  

Mange ting er anderledes i år.  Det vi havde planlagt, og det vi havde glædet os til, det er …ja, anderledes.  

Corona har banket på vores dør og kræver sin ret. Den er en ubuden gæst, og den gør sit ophold grundigt. Til trods for at vi ikke ved 

hvad året bringer, så er vi to Mette, nødt til at favne konsekvenserne og få det bedste ud af det. Det kræver konkret handling og at vi 

tør holde hjulene i gang - selv om manuskriptet er noget anderledes end tænkt i udgangspunktet. Men det kan godt blive godt - 

selvom manuskriptet tvinges ud i ændringer, som vi ser det nu. Vi må sammen med vores hovedbestyrelser finde retning og holde fast 

i det primære vores organisationer repræsenterer. Det er vanskeligt, når det for vores vedkommende omhandler sociale aspekter og 

fællesskab, og ikke kan ses og må mødes i en lang periode. Ikke desto mindre, er det vilkårene.  

I Ladies Circle Danmark har vi sat den nye Hovedbestyrelse i gang med at arbejde tilbage i maj måned. Vi startede op med et 

Virtuelt Hovedbestyrelsesmøde, og der er gang i distrikterne med fokus på klublivet. Vi har øjnene rettet mod det organisatoriske, og 

derfor skal klubbernes formænd have Rød Bog i hænderne. I efteråret bliver det medlemmerne og klublivet der skal have vores fokus, 

der ved vi må mødes, og derudover planlægges Intercitymøder her i efteråret, som jo også har relevans for Jer.  

Mette, du er lige nu valgt til at stå i spidsen for en organisation der i høj grad er båret af traditioner. Der er nok en velbegrundet 

årsag til at disse traditioner går i arv. Traditioner har en evne til at skabe rammen om en særlig situation. Skaber for en stund fokus, 

så det vi samles om bliver væsentligt og markerer en overgang fra et punkt til et andet.  

Vi markerer med denne generalforsamling i dag også en overgang til det du er i fuld gang med at tage vare på. Så selvom det ikke 

helt er starten på dit formand år, så er det vigtigt at give lidt opmærksomhed.  

Hvad er rammen om samarbejdet mellem Tangent Danmark og LC Danmark -og hvordan lykkes det?  

I forhold til sidstnævnte, så afhænger samarbejdet vel i høj grad af de to der sidder ved bordet og skal samarbejde? 

Vi har ikke i de siddende Hovedbestyrelser forud bestræbt os på at lave et godt match der fordrer dette samarbejde. Vi er således 

dybt afhængige af hvem der stiller op til posterne.  

Med så store tilfældighedsparametre i spil, er det så meningsgivende at kaste energi efter et samarbejde? Det synes jeg bestemt, og 

det har vi to også været ret enige om fra start.  

Vi ser hos Jer en stor stigning i antal af medlemmer, Tillykke med det.  

Vi ser fortsat god ide i, at de kvinder, der er glade for netværket i LC, har mulighed for at fortsætte hos Jer i de rammer I kan 

tilbyde.  

Så lad det også fortsat bane vejen for vores samarbejde.  
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De små pins vi bærer repræsenterer, at vi er del af et fællesskab. Når vi mødes med andre der bærer en pin, så ved vi, at vi kan have 

en forventning til det vi mødes om. Vi har på en eller anden måde et fælles udgangspunkt, et kodeks, og vores tilgang til sådan et 

møde udgår fra det sted i os, hvor der er gensidig respekt og imødekommenhed. 

Men pins fortæller også om noget andet - om de minder vi deler med hinanden. Hver eneste pin fortæller en historie om venskab og 

oplevelser vi har delt med andre. Nogen har været vidne til vores liv og taget del i det.  

Jeg ved hvor mange pins vi bærer rundt på ovre hos. Og jeg kan kun forestille mig hvor mange man når at samle sammen, når man 

er Tangent! 

Dejligt, der stadig er meget at glæde sig til. Og det fornemmer vi I LC meget stærkt der er, når vi er her sammen med jer, tak for 

venskab, for samarbejde.  

Nu skal du Go gold, Mette. Din tid er nu: Få det bedste ud af det! 

Fortsat god generalforsamling!”  

 

Fastsættelse af kontingent 2020/2021 

Årskontingent fortsætter uændret for tangent året 2020-2021. Årskontingent for medlemmer under 

70 er kr. 300,-, Årskontingent for medlemmer over 70 år kr. 200,-.  

 

Vedtægtsændringer 

Stemmetællere under afstemning om vedtægtsændringer blev valgt bland de tilstedeværende LC’ere 

– stemmetællere ved generalforsamlingen var Christina Gaard, 105 Hellerup og Birgitte Poulsen, 90 

Hadsund-Mariager. 

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er deltagende aktive medlemmer af Tangent Danmark. 

 

Forslag til vedtægtsændringer 

Forslag 1, fremsat af Tangent Danmarks HB 2019-2020: Nedlæggelse af IRO Posten 

Hovedbestyrelsen foreslår, at IRO-posten nedlægges, hvilket medfører følgende ændringer: 

Lovforslag blev fremlagt af ALF Mona Boesen. 

 

Der blev stillet modforslag: ALF posten nedlægges i stedet for, at IRO posten nedlægges med 

begrundelse: At det er vigtigt at have en IRO, da man så er valgt til IRO - og derfor vil være IRO 

med hjertet. Modforslag kom ikke til afstemning. 

 

Der blev stemt NEJ til lovforslaget fra HB om nedlæggelse af IRO Posten. 

 

Der blev efterfølgende stemt om, at lade Dawn fortsætte, som IRO for Tangent Danmark indtil TCI 

AGM 2021 i Verona, der blev stemt JA, hvorfor Dawn fortsætter som IRO frem til TCI AGM 2021 

i Verona er afholdt. 

 

Forslag 2, fremsat af Tangent Danmarks HB 2019-2020: Afholdelse af efterårsmødet 

Lovforslag blev fremlagt af LF Susanne Tambour. 

Der blev stemt JA til lovforslaget, §6 ændres hermed til nedenstående formulering: 
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§6 Afholdelse af efterårsmøde 

Landsforeningens midtvejsmøde betegnes som efterårsmøde og afholdes hvert år i 

september/oktober. 

Efterårsmødet afholdes fredag til lørdag. Fredag er der et uformelt socialt arrangement, lørdag et 

møde med underholdning, rundvisning eller lign. samt frokost.  

Værtsklub, dato samt sted fastsættes på efterårsmødet året før, efter aftale med siddende 

hovedbestyrelsen. 

Værtsklubben er ansvarlig for invitation, planlægning af og rammerne omkring mødet, hvilket 

aftales i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen. 

Mødets indhold afholdes af hovedbestyrelsen. Der vil være mulighed for drøftelse af emner 

modtaget af landsformanden senest en måned forud for mødet fra medlemmer og/eller 

hovedbestyrelsen. 

Landssekretær for Tangent Danmark er referent ved efterårsmødet. 

Værtsklubben er økonomisk ansvarlig for al forplejning, udgifter til socialt arrangement, 

lokaler, mødefaciliteter, etc. Budget skal fremsendes til hovedbestyrelsen senest seks måneder før 

mødets afholdelse. Det endelige regnskab skal fremsendes til hovedbestyrelsen senest en måned 

efter mødet. 

Tangent Danmark yder et tilskud til mødet, som fastsættes efter aftale med hovedbestyrelsen. 

Tilskuddet går til underholdning mm. til selve mødet lørdag. 

 

HB blev opfordret til, at det netop vedtagne forslag til næste generalforsamling ændres, således at 

det også dækker afholdelse af Tangent Danmarks årlige Landsmøde. 

 

Forslag 3, fremsat af Tangent Danmarks HB 2019-2020: Medlemskabs ophør  

Lovforslag blev fremlagt af LK Helle Nielsen. 

Der blev stemt JA til lovforslaget, §6 ændres hermed til nedenstående formulering: 

 

§16 Medlemskabs ophør  

Udmeldelse af Tangent Danmark skal ske skriftligt ved personlig fremsendelse af e-mail til Tangent 

Danmarks landskasserer: lk@tangentdanmark.dk 

 

Forslag 4, fremsat af Dawn Marie Mortensen: Ønsker tilføjelse til paragraf 10 i vedtægterne  

Lovforslag blev fremlagt af Dawn Marie Mortensen. 

Der blev stemt JA til lovforslaget, §6 ændres hermed til nedenstående formulering: 

 

Vedtægtsforslag: 

Kandidater til Hovedbestyrelsen i Tangent Danmark må ikke ved ansøgningsfristen og i den 

aktuelle periode, man stiller op og er medlem i Hovedbestyrelsen i Tangent Danmark, være medlem 

i andre af Round Table-familiens organisationers nationale Hovedbestyrelser. 
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Kandidater til Tangent Danmark HB 2020-2021 

Der er under generalforsamling 2020, Del 1 stemt om kandidater til HB 2020-2021, hvorfor punktet 

ikke var en del af generalforsamling 2020, Del 2. 

 

Afsked med Tangent Danmark HB 2019-2020 

Landsformanden fik ordet for at tage afsked med Tangent Danmark HB 2019-2020. 

Susanne fortæller om Landsformandens middag, som var rigtig hyggelig. Susanne havde købt en 

gave til alle pigerne, de fik nogle kulørte glas, som ”gajolerne” kunne drikkes af. Susanne er fortsat 

i gavehumør og deler en flaske ud til alle de skønne piger. 

De afgående HB medlemmer, får en nål overrakt for, der viser at de har siddet i Tangent Danmark 

HB. 

Mona tager afsked med Susanne på scenen og overrækker en gave fra HB, som tak for det store 

arbejde, hvorefter Helle Nielsen, afholder en lille quiz om Susanne med deltagelse af alle 

tilstedeværende, vi skal stemme grøn eller rød – så vi kan vise, hvor godt vi kender Susanne: 

”Hvilket rejsemål foretrækker hun - Norge el Nigeria: Rejsemålet er Norge” 

”Har Susanne været kæreste med en landmand el målmand: Kæresten er landmand” 

”Hvad er vigtigst - blomster eller støvsuger: Vigtigst er blomster” 

”Har Suanne strippet:  JA ☺ 

”Hvad hedder Susannes mand - Søren el Steen: Manden er navngivet Steen” 

”Hvordan slapper Susanne af - bog eller håndboldkamp: Med håndbold” 

”Thai eller Italiensk: Italiensk er svaret” 

”Har Susanne røget Cigar: JA!” 

”Har Susanne været på Roskilde festival: NEJ!” 

”Har Susanne i sin skoletid været på Rektors kontor: JA!” 

”Har Susanne nogensinde fået sit hår glattet: JA, men kønt var det ikke” 

”Drikker Susanne Spritze eller GT: Spritze” 

”Er Susanne til Jazz eller Rock: Jazz” 

”Hvad er vigtigst, at Steen gør - smider sokker til vask eller slår brættet ned: Lægger sokker til 

vask” 

”Smækker døren eller råber: Råber” 

”Har Susanne fået et klip i kørekortet: JA - 2 gange endda!” 

”Har Susanne solarie: NEJ” 

”Har Susanne haft en hemmelig kæreste: NEJ” 

”Er Susanne blevet kørt hjem af politiet: ja - fordi hun havde fyldte ammebryster og var kæk nok til 

at spørge, om de ville køre hende hjem ☺” 

”Bange for edderkopper eller slanger: Slanger” 

 

LC siger også pænt tak til Susanne med en drømmefanger og bobler. 
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Landsformanden tog afsked med: 

• Afgående Landsformand Mona Boesen 

• Sekretær Susanne Nørager 

• WEB Tine Mandrup 

• Vicelandsformand LF Mette Lindekilde 

 

Da kæderne blev overdraget på Generalforsamling 2020, Del 1 – udgik punktet af dagsordenen.   

Afgående landsformand Susanne Tambour gav landsformand Mette Lindekilde ordet for indsættelse 

af Tangent Danmark HB 2020-2021: 

• Vicelandsformand Kirsten Frøsig Rasmussen  

• Sekretær Christina Schultz Møller  

• WEB Pernille Dilling 

• IRO Dawn Mortensen, der fortsætter i TD HB 2020-2021 indtil TCI AGM 2021 

• Landskasserer Helle Nielsen 

• Afgående landsformand Susanne Tambour 

 

 

Landsformandens retningslinjer for det kommende år 

Landsformand 2020-2020 Mette Lindekilde præsenterer retningslinjerne for Tangent året 2020-

2021, samt præsenterede kort de nye piger i HB: 

• Vicelandsformand Kirsten Valentin Rasmussen fra Roskilde 

• Landssekretær Chsitina Schultz-Møller fra Hadsund 

• Web Lady Pernille Dilling fra Hillerød 

og også en præsentation af The old Goodies: 

• Afgående Landsformand Susanne Tambour, fra Sakskøbing 

• Landskasserer Helle Nielsen, fra Odense 

• IRO Dawn Mortensen, fra Grindsted 

og sig selv - Landsformand Mette Lindekilde, fra 

Sønderborg 
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Mette forsatte med at tale om sine fokuspunkter: 

- Samarbejde med RT, TX, LC 

- Nye klubber 

- TCI 

- Kommunikation 

Tangent 56 Sønderborg ønskede Mette tillykke med formandsposten og overrakte Mette en flaske,  

LC 56 Sønderborg ønsker Mette tillykke og overrækker Mette en gave v. Dorte Kjær Holdt-Hansen. 

LC Roskilde ønsker Kirsten tillykke med Vicelandsformandsposten og Kirsten får overrakt en 

flaske bobler. 

 

Fastsættelse af tid og sted for næste års ordinære landsmøde 

Landsmødet 2021 finder sted den 7.-9. maj 2021 på Resorts Rømø, Jan Helsinghof præsenterede 

Landsmøde 2021. 

Generalforsamlingen finder sted lørdag den 8. maj 2021 kl. 10.00.  

Hjemmesiden for tilmelding til landsmøde 2021 åbner den 1. september 2020. 

Jan Helsinghof fortæller, at der til næste år betales kr. 300,00 pr. deltager til Resortet på Rømø, hvor 

det afholdes - for at sikre, at ingen for underskud ved en evt. gentagelse af en Covid19 situation, 

som i 2020. 

 

Valg af revisor 

Lisbeth Aalund, Tangent 2 Fyn blev af generalforsamlingen enstemmig genvalgt som revisor. 

 

Eventuelt 

Der bliver efterlyst, om der evt. er en ny vært for afholdelse af efterårsmødet 2020, med 

bemærkning om – at det er svært på nuværende tidspunkt, om mødet kan afholdes grundet Covid19. 

Tangent Svendborg er friske på at undersøge om de eventuelt kan afholde Efterårsmøde 2020, den 

2-3/10-2020. 

 

Der er festlig underholdning med sang og musik af et 5 mandsorkester, de åbner "Ballet" med: Ud 

under åben himmel – en fantastisk sang.... der blev danset og sunget/skrålet i vilden sky - dejligt 

lige at få sig rørt, det var en helt fantastisk oplevelse. 

Husk, at Tangent Shoppen fortsat er åben - bestil endelig og få din bestilling tilsendt.  
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Gitte Højer fortæller, at de LM arrangørerne for LM 2019 fik et overskud på kr. 20.000,-, hvilket de 

giver videre til Voksenvenner og Børn med angst, der er to foreninger i Roskilde, der hver får kr. 

10.000,-. 

 

LK Helle Nielsen og ALF Mona Boesen har bedt om ordet under eventuel og Susanne Nørager er 

inviteret med på skype ... 

Helle holdt en tale for Susanne Nørager: 

” I 2007 havde Tangent Danmark 79 medlemmer fordelt på 12 klubber og dét, der blev kaldt Landsforeningen = enkeltmedlemmer af 

TD. 

Det er jo knapt så mange, som vi er i dag – nemlig 485 medlemmer og 42 klubber (+to mere til oktober) 

Hvad er det så lige, der er sket!? 

Jo, i 2008 blev der taget første skridt til dét, der i vores Guldbog kaldes ”New Generation”. 

I 2008 deltog daværende LF for LC, Gitte Høyer, og Mona Boesen i tangenternes landsmøde. Noget vi LC’ere ikke havde for vane 

dengang, kan I nok høre. 

Senere samme år meldte Mona og Susanne Nørager sig ind i TD. 

I januar 2009 var Susanne Nørager med til at starte Tangent 2 Fyn. 

I juli 2009 blev der etableret et nyt udvalg af "ambassadører" for Tangent Danmark, som påtog sig opgaven at arbejde for dannelse 

af nye tangentklubber i og uden for Danmark. 

Her var Susanne med. 

I oktober 2009 var TD’s medlemstal oppe på 118 og 15 klubber. (+39 og +3klubber) 

I oktober 2010 til landsmødet (som dengang blev holdt om efteråret) blev Susanne Nørager valgt som den første i rækken af ”new-

generationlandsformænd”. Hun forblev landsformand i 1½ år, for det år, hvor hun skulle give posten videre, blev landsmødet blev 

rykket til foråret, så hun fik et halvt år mere. 

I 2012 blev hovedbestyrelsen udvidet med posten IRO (International Relations Officer) – og Susanne var den første IRO i TD. Det 

var der en helt særlig grund til. Hun var nemlig i fuld gang med at etablere et internationalt tangentsamarbejde. Susanne lagde et 

kæmpe arbejde i at få startet Tangent Club International og blev da også TCI’s første præsident – endda i to år (2014-16). 

I tre år var Susanne ”kun” supporter for alle os andre, hvilket hun i øvrigt er eminent til. 

Men sidste år, 2019, måtte vores daværende landssekretær af personlige årsager springe fra hovedbestyrelsesposten, og da vi 

således manglede en sekretær i et år, var Susanne ikke bleg for at træde hjælpende til. For at gøre et stykke arbejde for TD igen, 

igen, igen………. 

Der er vist ingen i vores ”New Generation”, der har lagt SÅ mange timer, SÅ megen energi og sjæl, SÅ stort et engagement i 

Tangent Danmark – og i TCI - som Susanne Nørager.  

Du har om nogen et tangenthjerte af guld. 

Derfor er det mig en ære – på hovedbestyrelsens vegne – at udnævne Susanne Nørager til æresmedlem af Tangent Danmark” 

 

Susanne Nørager udnævnes i dag på Tangent Danmarks Generalforsamlingen 2020 til 

ÆRESMEDLEM af Tangent Danmark, tillykke til Susanne Nørager. 

 

Mona kalder Lene Høffner på scenen, Mona vil gerne takke Lene for Lene’s uvurderlige hjælp 

under Mona’s sygdom. Lene Høffner siger tak til HB for det arbejde der gøres. 

 

Det bliver oplyst, at LM 2022 afholdes i Nakskov med Tangent 212 Nakskov og Ex-Tabel 

Nakskov, som landsmødeværter. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden, Stine havde en lille overraskelse til LF Susanne - et sæt 

lysestager, lavet med Susannes eget logo - Colourful Connection. 

 

Hovedbestyrelsen takkede revisor, Lisbeth Aalund og stemmetællerne, samt Stine Nørregren Bøg 

for at dirigere os gennem generalforsamlingen og tak til Birgit Eg Nygaard, for at være vores 

sekretær under årets generalforsamling, samt en stor tak til de 2 stemmetællere. 
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Generalforsamlingen for Tangent Danmark 2020 blev erklæret for afsluttet og Landsformand Mette 

Lindekilde puste lysene ud, med forventning om, at Mette sikrer – at de igen bliver tændt til 

Tangent Danmarks generalforsamling 2021. 

 

Tangent Danmarks Generalforsamlingen 2020, Del 2 blev afsluttet med afskedssagen. 


