
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen.  
4.2.2012  

Ordstyrer: Søren  
Formand: Per 
Referent: Paul  
 
Formandens beretning.  
Formanden glædede sig over de gode oplevelser siden sidste generalforsamling. Han så frem til mange 
oplevelser i 2012 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.  
 
Regnskabet blev fremlagt af Preben  
Udgifter ca 41.000 kr – Overskud ca. 9.000 kr 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
 
Forslag: Ingen indkomne forslag 
 
Valg: Formand – ikke på valg, kasserer ikke på valg. Revisor og Revisorsuppleant genvalgt 
         Bemærkning:  Kassererjobbet beholder Preben indtil han ikke gider længere. Siger til i god tid. 
 
 
 
Kommende aktiviteter 
 
Aktiviteter for året nævnes i flæng. Ansvarshavende og respektive datoer og klokkeslæt findes på 
hjemmesiden. Først de fastlagte aktiviteter: 
 

• 2012 
• 18.3 Tur til Industrimuseum, Horsens – kombineret med spisning 
• 4.6  Havnerundtur i Aarhus havn .Det nye bynære havneareal –Aftenspisning 
• 5.6  Terrasse indvielse og Nepal-aften hos Grethe og Vagn. 
• 14. -16.9 Tur ad Gendarm-stien ,Sort Sol,  evt kombineret med besøg i Tyskland 
• 12.-14.10 Bindeleddet – fra fredag, idet B&P underholder med deres store tur. 
• 2013 
• 4.1 Jule og Nytårs tam tam hos B&P  kl 18:30 
• 2.3 Generalforsamling hos B&T  kl 11:00 
• 2.3 Efterfølgende middag hos M&P kl 18:30 
• 25-29.4 Stor Hollandstur planlagt med 4 overnatninger  

 
Andre forslag. (forslagene kan indtastes og uddybes i forum på hjemmesiden, dersom det ikke allerede er 
gjort). 

• Gåtur ved Bryrup/Vrads området  
• Himmelbjergtur/bådtur . 
• Pramdragerstien -- Randersbro til Fladbro Kro. 
• Gåtur ved Mossø –Sukkertoppen og Klostermølle 

 
Desuden ligger der flere gode (gamle og nye) forslag i vores Forum 
 
Diverse: Vi besluttede at opfordre os selv til at vi pr 1.1.2013  pr par skulle have et indestående på 6.000 Kr. 
Ikke mindst de personer, der deltager i Hollandsturen. Desuden hæves kontigent til kr. 250,-/person/måned 
 
Kl 16:05 slog de fleste hovedet i bordet og mødet blev derfor hævet. 
 
Således husket 
Paul 
 


