
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2015. 
3.3.2015 

Dato: 28.2.2015 – 10:30 
Sted: Hos Margit og Per 
Ordstyrer: Søren Sømand 
Formand: Søren Sømand 
Referent: Paul 
 
 
 
Mødet indledes med en ”lettere” anretning, hvorefter formanden måtte ringe 3 gange! 
 
Formandens beretning. 
Formanden glædede sig over 100 % fremmøde, hvilket medførte at det ikke var nødvendigt at redegøre for 
de gode oplevelser siden sidste generalforsamling. Han så frem til mange oplevelser i 2015 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, der kunne oplyse at saldoen var positiv (20.506kr pr 31.12.14).  

 
Kontingentet er fortsat 500,- pr par/måned. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. 

 
Forslag:  Der var ingen indkomne forslag 

 
 
Valg:  Formanden - Søren Eggers - var på valg. Han blev genvalgt uden nævneværdige protester. 
 Kasserer - Preben Andersen - som jo nu er ansat i en livstidsstilling fik applaus for sit arbejde. 
  
 
Evt:  Intet under EVT 
 
Herefter fortsatte den udmattede forsamling med behandling af kommende aktiviteter 
 
 
Indkomne aktivitetsforslag 
Nogle af disse kan dog allerede vinges af! (Se punktet ”Programsatte forslag i 2015 og 2016”.) 
 
Thorkild og Hanne: 
Aros, Kattegatcenteret, Skandinavisk dyrepark, Ree Park, Fur. 
Årø, Wismar, Rostock, Rügen 
 
 
Lone og Søren 
Københavnertur evt med Cirkusrevy og besøg i Korsbæk på Bakken og evt besøg i Folketinget. Biograf-
aften, Kvindemuseet, Besættelsesmuseet, Det nye Moesgaard. Tur til Göteborg via Frederikshavn. 
 
Birgit og Preben: 
MoMu, Silkeborg Bad, Mols Bjerge (Den Italienske Sti) 
Det er ture, som er forholdsvis billige.  
Preben mener desuden, at vi skal overveje/diskutere turenes varighed. 
 
 



 
 
Lilian og Paul 
Budapest og Alrø (ja, vi spænder vidt) 
Bramslev Bakker /Mariager Fjord (kaffe med til bror Franks skovhytte) 
Tunø 
 
Grethe og Vagn 
Forskellige baser i Nordtyskland (Heide, Bad Doberan). Sejle-hyggetur på Kielerkanalen, Den internationale 
Natcabaret i Festugen, Tur til Stettin, Timmerdorfer Strand (hotel Atlantis)vest for Travemünde og/eller Bad 
Doberan på samme Himmelstrøg, Tur til Mosel, Tur med tog til Heiligenstadt i Tyskland, Ølkrydstogt. Tur 
til Odense for at lave Øl. Hvad med en andel i en ko (Stiftende foreningsmøde i Væksthusene 25.3) 
Det blev foreslået, at ølbryggerturen skal ligge i regi af Kavalergangen. 
 
 
 
 
 
 
Programsatte forslag i 2015: 

 
25.3  Søren og evt. Preben deltager i mødet vedrørende andel i en Bælteko. 

Tid og sted for borgermøde og stiftende generalforsamling 
Tid: onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.00. 

Sted: Væksthusene i Botanisk Have. Indgang via p-pladsen, Poppelpladsen, Peter Holms Vej, 
8000 Aarhus C. 

Tilmelding: vær rar at tilmelde dig på webforms.au.dk/forms/?listeID=1206 så vi ved hvor 
meget kaffe etc. vi skal forberede. 

 
 
5.6 kl 20:00 Ørkenens sønner i Musikhuset -- 12 billetter er købt 
 
6.6 kl 13:00  Sculpture by the Sea. 

Margit smørrer og medbringer sandwich 
Lilian og Paul medbringer foreningens lager af drikkevarer.  
Mødested Sumatravej 3 
Efterfølgende (16:30) med spisning hos familien Andersen. 

  
 
31.8 el. 1.9 Vedrørende Festuge – evt. Den internationale Natcabaret. 
kl 18:00  eller alternativt tam tam i Musikhuset 
 Tovholder/arrangør: Lilian 
 
5.10  Afsat til aftenarrangement, som besluttes senere (evt biograftur) 

Tovholder/arrangør: Thorkild 
 
9.10 til 11.10  Kiel – gerne med færgetur (Freya) 
 Tovholder /arrangør: Grethe og Vagn 
 
4. 11 kl 16:00 MoMu gerne med rundvisning 

Jeg fik ikke noteret tovholder. Måske Lone? 
 
 

https://www.google.dk/maps/place/Peter+Holms+Vej,+Aarhus/@56.1608499,10.1943537,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x464c3fe9ebb5926b:0x4673f6db494a016e
http://webforms.au.dk/forms/?listeID=1206


 
 
 
Programsatte forslag i 2016: 
 
29.1 kl. 18:30 Jul og Nytårs festligheder 

Hos Lone og Søren  
 
 
27.2 kl. 10:30 Generalforsamling 2016 

Hos Grethe og Vagn den  
 
 
5.4 Besøg Væksthusene.  

Tovholder og arrangør Birgit og Preben 
 
22.5 kl. 8:00 Arrangement med trækvogn ved Mariager Fjord -- Mødested L. A. Rings Vej 28 

Indhold: Bramslev Bakker, Saltcenteret, Gasmuseet, Svanen, -- arrangeres lidt efter 
vejrudsigten 
Margit og Per medbringer rundstykker 
Der medbringes frokost til eget forbrug. 
Tovholder: Lilian og Paul 
 

 
 
19.8 -21.8 Cirkusrevyen  

Desuden evt. besøg i Korsbæk på Bakken og/eller evt Folketinget 
Evt. startes turen allerede den 18.8 --- nærmere følger 
Tovholder: Lone og Søren 
  

 
På foreningens vegne: Stort tak til værtsparret for udsøgt betjening. 
 
 
Efter referat, hukommelse og lidt fri fantasi 
 
Mvh Paul 
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