
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen.  
2.3.2013 hos Birgitte og Thorkild 
 
Ordstyrer: Søren  
Formand: Per  
Referent: Paul 
 
 
Formandens beretning.  
Formanden glædede sig over de gode oplevelser siden sidste generalforsamling. Der nævnes Sort Sol, Grill 
på V&G terrasse, besøg hos Højbjerg emigranterne. Han så frem til mange oplevelser i 2013  
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt endda med applaus. 
 
Regnskabet blev fremlagt af Preben  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget  
Kommentarer: Medlems-par opfordres til at der står ca. 6500 på kontoen af hensyn til Amsterdam-turen. 
Medlemsbetalingen udgør pt 500,- kr pr måned pr par 
Med henblik på at skabe en bedre kassebeholdning opfordres medlemmerne til yderligere indbetaling af 
100,- kr pr medlem pr måned fra den 1. april og resten af året, dvs 700 kr pr par pr md. 
Kontingentfastsættelse skal igen diskuteres næste år. 
Vi blev enige om, at det er ok, at kassereren udsteder anmodning om ekstra indbetalinger, hvis de aftalte 
arrangementer kræver dette. 
 
Forslag: Ingen indkomne forslag  
 
Vedrørende Amsterdam. 
Afgang fra Højbjerg torsdag morgen ved 8-tiden. Arrangementudvalget bestemmer første stop 
 
Valg: Formand – Søren Høj Eggers vælges som formand for 2 år 
Kasserer ikke på valg. Revisor og Revisorsuppleant genvalgt  
 
Kommende aktiviteter  
Ansvarshavende og respektive datoer og klokkeslæt findes på hjemmesiden. 
Først de fastlagte aktiviteter:  
 
3.6. kl 15 Sculpture by the See. Vi mødes på Sumatravej. Efterfølgende grill hos L&P 
 
19.8. kl 15 Gåtur Egå Engsø. Vi mødes på L. A. Ringsvej 26-28 kl 15. Efter gåturen er der grill hos B&P. 
B&P sender udelegeret lister over hvad de enkelte medlemmer skal medbringe. 
 
13.9 Biograftur (Kvinden i Buret eller anden aktuel film) 
 
11, 12. og 13. oktober. Arrangement –måske kroophold –alternativ Bindeleddet 
Søren, Lilian og Preben arrangerer 
Formål er bl.a. at fastsætte datoer i 2014 for kommende arrangementer –husk kalender. 
 
 
31. 1. 2014. Julehalløj hos B&P kl 18:30 
 
15.3.2014 kl 10:00 Generalforsamling hos L&P 
 
15.3.2014 Kl 18:30 Middag hos M&P 



 
Løse forslag til 2014  
Vagn kender et sted i nærheden af Plön- Kan ikke læse hvad jeg har skrevet. 
Men i øvrigt er der mange byer i Nordtyskland, som er værd at gæste. 
Kvindemuseet, De nye væksthuse, Besættelsesmuseet 
Gåtur ved Bryrup/Vrads området evt kombineret med Midtjyllands Kunst Center 
Himmelbjergstur/bådtur .  
Pramdragerstien -- Randersbro til Fladbro Kro.  
Gåtur ved Mossø – Sukkertoppen og Klostermølle  
 
 
I øvrigt aftalte vi, at store ture berammes til ulige år. 
 
 
Andre forslag. (forslagene kan indtastes og uddybes i forum på hjemmesiden, dersom det ikke allerede er 
gjort).  
 
Således husket  
Paul 

 
 


