
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2014. 
15.3.2014 

Ordstyrer: Søren Sømand 
Formand: Søren Sømand 
Referent: Paul 
 
Formandens beretning. 
Formanden glædede sig over de gode oplevelser siden sidste generalforsamling, bla, bla, bla. Han så frem til 
mange oplevelser i 2014 med små og store arrangementer. Formanden understregede og fremhævede det 
sociale samvær, ligesom han roste alt det vi havde fået ud af samvær og kontingentkroner. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Regnskabet 
Blev fremlagt af Preben 
Vi kunne trods udgifterne til Hollandstur og Lübecktur udvise et overskud på godt 8.500 pr. 31.12.13.  
 
Kontingentet er fortsat 500,- pr par/måned, nu hvor alle har indbetalt det forhøjede indskud i det forløbne år. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
 
Evt: 
Intet under EVT 
 
 
Programsatte forslag i 2014: 
 
26. 4. 2014 (formentlig kun 1-dags tur) Udflugt til Endelave og/eller Alrø og/eller Tunø. 
Thorkild er tovholder 
 
5.6. 2014 Klostermøllen og Sukkertoppen herunder evt. tur til Himmelbjerget. 
Andersen og Chor er arrangør 
 
12.-14. september Udflugt til Dieksee området (Plön området) 
Vagn og Grethe finder ud af noget med hotel. 
 
8.11.2014 Væksthusene 
Birgit og Preben 
 
Programsatte forslag i 2015: 
 
Jul og Nytårs festligheder 
30.1.2015 kl. 18:30 hos Lilian og Paul 
 
Generalforsamling 2015 
28.2.2015 kl. 10:30 Hos Margit og Per 
 
Efterfølgende aftenarrangement er sløjfet på grund af mæthed, så det tages op næste år, om der skal findes en 
anden aften til lidt spisning evt. på gryderetbasis. (Dette punkt blev aftalt ved det efterfølgende 
aftenarrangement hos M og P 15.3.2014). 
 
 
5.6.2015 Ørkenens sønner i Musikhuset kl. 20. 12 billetter er købt 
 
6.6.2015 Sculpture by the Sea. Efterfølgende med spisning hos familien Andersen. 
 



Indkomne forslag 
Nogle af disse kan allerede vinges af ifølge ovenstående program 
 
Thorkild: 
Endelave weekend 
 
Margit og Per: 
Ørkenens Sønner 
 
Lone og Søren 
Cirkusrevy, biograf, Sculpture by the Sea 2015, mandekokkeaften, kvindekokkeaften, Udflugt til byer som 
Lissabon, Hamborg og Göteborg, Bamberg (v. München). 
 
Lilian og Paul 
Klostermøllen og Sukkertoppen, Les Misserable, Glud Museum, Budapest og Alrø.  
 
Birgit og Preben: 
Væksthusene, Riskov Kirgegård, Himmelbjergtur. Synes i øvrigt godt om de foreslåede rejsemål. 
 
Grethe og Vagn 
Guided rundvisning, når Moesgaard Museum åbner. Forskellige baser i Nordtyskland (Heide, Bad Doberan). 
Vintertur ved Mosel. Sejle-hyggetur på Kielerkanalen, Området ved Plönersee - Dieksee. 
 
 
 
Efter referat, hukommelse og lidt fri fantasi 
 
Mvh Paul 
  
 
 


