
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2017. 
27.2.2017 

Dato: 25.2.2017 – 10:30 
Sted: Hos Lone og Søren 
Ordstyrer: Vagn 
Formand: Søren Sømand 
Referent: Paul 
 
 
 
Mødet indledes med en lækker brunch anretning, hvorefter formanden fandt klokken frem! 
Uden for referat skal nævnes formandens overvejelser om den lille forenings rolle i en tid med store politiske 
dramaer på den store scene. 
 
Formandens beretning. 
Formanden glædede sig over 100 % fremmøde! Et lille tilbageblik på årets mange gode oplevelser, hvor vi jo 
især husker den store Københavner-tur og kagebordet hos Hanne, hvor der helt sikkert ville have været kager 
i overskud – også selvom Vagn havde deltaget. 
Formanden så frem til mange oplevelser i 2017/18 med små og store arrangementer, hvor turen til Göteborg 
og turen til Bindeleddet jo allerede er i kalenderen. Formanden håbede, det ville blive muligt at nogle 
arrangementer blev inspireret af 2017 kulturhovedstad. 
- Han glemte dog Årets Tuborg (som han selv nok ville have modtaget).  
 
Formandens beretning blev trods alt enstemmigt godkendt med applaus 
 
Regnskabet 
Blev fremlagt af Preben, der kunne oplyse at saldoen var positiv (Omtrent ca. 26.710,38 kr) pr 31.12.16).  

 
Kontingentet er fortsat 500,- pr par/måned. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. 
Kassereren gjorde opmærksom på, at pr 1.8.17 bør der PR. PAR være en saldo på minimum 
6.500 kr.  
Det indskærpes fra regnskabsføreren og revisoren, at der udvises bedre disciplin ved 
aflevering af bonner mv. sådan, at det klart fremgår hvilket beløb, der ønskes godtgjort. 
 
Også her var der efter fremlæggelsen stor applaus 

 
Forslag:  Der var ingen indkomne forslag 

 
 
Valg:  Formanden blev genvalgt, men dog uden fruens tydelige billigelse. 

Kassereren blev genvalgt. 
  
 
Evt:  Intet under EVT 
 
 
 
Herefter fortsatte den glade forsamling med behandling af kommende aktiviteter. 
 
  



Indkomne aktivitetsforslag 
 
Vi brugte en del tid på at konstatere, at der rent faktisk var eksisterende forslag. 
 
Derfor ytrede forskellige medlemmer, at da vi jo har bemeldte forslag på venteliste, var der ikke så meget 
grund til at tilføje flere. Forslagene på ventelisten skal vel gøres til virkelighed eller slettes fra listen. 
 
 
Der kom dog på generalforsamlingen nye forslag, som kan ses herunder. 
 
 
Lone og Søren 
Munck – Jorn, Silkeborg (11.2 – 28.5) 
Overtaci, Risskov besøges inden lukning 
Herregården Odden med stor Willumsen samling http://jfwillumsenodden.dk/ 
Guidet tur ”Gamle bryghuse i byen” – afsluttende med spisning 
 
 
Margit og Per 
VW-Retro Museum i Ulfborg http://www.vw-team-andersen.dk/index.php/da/ 
Den Genfundne Bro ved Brædstrup. http://www.visithorsens.dk/den-genfundne-bro-gdk1008169 
 
 
 
Birgit og Preben 
The Garden – Et Mega Event i forbindelse med kulturhovedstad 2017 
http://www.aarhus2017.dk/da/program/mega-events/the-garden/ 
 
Ringgadebroen med lys. En øl før eller bagefter. 
 
Inge Herskind – Simple lifeway (akupunktur – plastre) arrangeres sammen med Margit 
 
VM i sejlsport i 2018 kunne give anledning til en øl på taget hos B&P 
 
 
Vagn og Grethe 
Vintur Rhinen evt. i nærheden af Assmannshausen eller i forbindelse med eventen Rhinen i flammer. 
 
 
 
Herefter den vanskelige kalenderøvelse: finde de samme ledige dage i 12 personers kalender. Det kom der 
følgende resultat ud af: 
 
 
Programsatte tiltag i 2017 og 2018: 

 
----------------------------------- 2017 ------------------------------------- 
 
30.3 Ovataci Museet i Risskov Hold øje med mail i forhold til denne aktivitet 
Kl 13-17 Tovholder: Lone 
  
 I skrivende stund er dato for dette tiltag lidt usikker… 
 
21 - 23 /4 Molstur til Bindeleddet 
 Tovholder Lilian og Paul 

http://jfwillumsenodden.dk/
http://www.vw-team-andersen.dk/index.php/da/
http://www.visithorsens.dk/den-genfundne-bro-gdk1008169
http://www.aarhus2017.dk/da/program/mega-events/the-garden/


 Fra kl 15:00 fredag 
 Lørdag arrangeres udflugt(er) 
 
27.6 The Garden (gåtur langs kysten) 
 Nogle starter måske kl 14 andre støder til senere. Per har først fri kl 15:00 
 Birgit er tovholder. 
 
21.8 Måske biograftur, en øl på havnen, medbring badetøj, hvis vejret …. 
Kl ?? Tovholder Birgit 
 
 
 
22.-24/9 Udflugt til Gøteborg 

Primær tovholder: Søren og Vagn. (Alle opfordres til at komme med forslag og ønsker i 
forhold til rejsemålet på generalforsamlingen 2017.)  -- (dog var  tovholderne ikke særligt 
lydhøre på nævnte generalforsamling :-) 
 
 

11.10 Ringgadebroen med lys, men først spisning på Godsbanen 
kl 19:00 Tovholder Birgit 
 
 
25.10 Kagebord hos Hanne 
Kl 14:00 Tovholder er sjovt nok Hanne 
 
 
----------------------------    2018 ------------------------------ 
 
26.1.2018 Jule og Nytårsfest hos Grethe og Vagn --- i Højbjerg 

Vi mødes i julestemning kl 18:30 
 
10.2 Generalforsamling 
Kl 10:30 hos Birgit og Preben 
 
 
4. – 7.5 Vi besluttede at prøve at holde datoer åbne, hvis vi alligevel bestemmer os for 

en tur til Bad Doberan 
  
  
 
På foreningens vegne: Stort tak til værtsparret for udsøgt betjening. 
 
 
Efter referat, hukommelse og lidt fri fantasi 
 
Jeg prøver efter bedste evne og manglende energi at indskrive diverse forslag på hjemmesiden. Ligeledes 
skulle kalenderen gerne være opdateret, selvom den ikke er så let at bruge. 
Som i jo ved kan forslag ses her: http://www.familien-chor.dk/tmf/index.php/forslag-til-arrangementer 
På hjemmesiden kan i også finde referaterne fra generalforsamlingerne. 
 
Mvh Paul 
  
27.2 2017 
 

http://www.familien-chor.dk/tmf/index.php/forslag-til-arrangementer

