
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen. 
6.3.2010 

 
Ordstyrer: Søren Sømand 
Formand: Styrmand Larsen 
Referent: Paul 
 
Formandens beretning. 
Formanden glædede sig over de gode oplevelser siden sidste generalforsamling. Han så frem til mange 
oplevelser i 2010 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Regnskabet 
Blev fremlagt af Preben 
Vi havde 18,03 i renteindtægt og et mindre overskud 
Kassereren opfordrer til systematisk indbetaling, gerne i starten af måneden /kvartalet 
Netbank indbetalere bør angive indbetaler-navn 
Kontingentet er fortsat 400,- pr par/måned. 
Bemærkning: I forhold til betalinger, der skal foretages bl.a. til Stokholmsturen, bør der minimum stå 3500,- 
pr par. Inden afrejse gerne 4500,-/pr par 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Stokholmsturen – se nedenstående 
Forslag – se nedenstående 
 
Evt: 
Jule og Nytårsarrangement 2011 
7.1 kl. 18:30 hos Margit og Per 
 
Generalforsamling 2011 
7.2. kl. 11:00 Hos Lone og Søren 
Efterfølgende aftenarrangement kl 18:30 Lilian og Paul. 
 
Lilian foreslår overvejelse af at kontingentet sættes op til næste år. 
 
Grethe foreslår, at formandsposten roterer, således at et formandsskifte sker til næste år. 
Kassereren bliver svær at skifte, og så længe Preben og banken ikke protesterer, ønsker vi at Preben 
fortsætter! 
 
 
STOKHOLMSTUREN 
Vagn og Grethe fremlagde ”Dagsbefaling” med uddelegering af opgaver til forskellige matroser i Teater og 
kulturforeningen, men referenten antager at fremlæggelse af dokumenterne i Teater og Musikforeningen 
indikerer at de må være relevante for vores forening. Hver enkelt medlem har modtaget et kopi, og derfor 
refereres punkterne ikke her. 
 
FORSLAG 
Gennemgang og diskussion af forslag på foreningens hjemmeside. 
 
Følgende forslag blev taget af listen: 
Aros: Jacob Holts Amerikanske Billeder 
Krydstogt med musikalsk guide i de danske farvande (pris ca. 6.000 kr) 
Come together på Gasværket – efterår 2010 
Tre små mænd, Tivoli Teateret, Friheden 
 



Følgende forslag blev datosat 
Grill på terassen 25. Juni 2010. 
Formål udover justering af vædskebalance vil være diskussion af de udsendte medarbejders resultater 
vedrørende kommende arrangementer. 
 
Bindeleddet 22.- 24. oktober 2010. 
Det undersøges om hus er ledigt. L&P melder tilbage 
 
Skagen: 27. -29 maj 2011. 
Det undersøges om huset og implicerede kan! Alle melder tilbage! 

 
Kommende arrangementer 
Intet er fastlagt, men følgende undersøges: 

 
Tur til Amsterdam (2011 eller 12) 
Lilian undersøger optimal tidspunkt for besøg i tulipan området Keukenhof 
 
Musical tema London. 
Søren undersøger om ny flyrute etableres til London City (Norvegian) 
 
Sort Sol. 
Thorkild undersøger muligheder for tur til efteråret 2010. 
 
Ørkenens Sønner 
Preben holder øje med udviklingen i billetsalget vdr. den 6. oktober 2011 
 
Biftur 
Per og Margit kommer med forslag /koordinerer. 
 
Væksthuset 
Før og efter ombygning 
Birgit og Preben undersøger muligheder. (Thorkild kan evt. være guide) 
 
 
Således husket 
Mvh Paul 
 
 
 
 
 
 
 


