
Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2022. 
7.3.2022 

Dato: 05.03.2022 – 10:30 -17:00 

Sted: Hos Margit og Per 

Ordstyrer: Thorkild 

Formand: Søren 

Kasserer: Preben 

Referent: Paul 

 

 

 

Dagen blev indledt med en overdådig brunch anretning, og en sang. Herefter fandt formanden 

klokken frem. Der måtte tages dobbelt klokkespil i brug! 

 

Formandens åbningstale og beretning: 

Formanden bød alle velkommen og konstaterede med stor tilfredshed, at der nu igen var 

100 % fremmøde. 

Den forrige generalforsamling blev jo af velkendte årsager først afholdt den 3.9.2021. 

Vi har - på trods af Coranas forsøg på benspænd – kunnet afholde de planlagte arrangementer 

frem til nu med stor succes. 

Formanden opfordrede til, at vi overvejede hvilke arrangementer, der kunne søsættes for at 

fejre foreningens 18, 19 og 20 års jubilæum. Foreningen er jo som bekendt officielt stiftet i 

2005 

 

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med applaus af de fremmødte. 

 

 

Regnskabet: Blev fremlagt af Preben. Saldoen var på godt kr. 63.000- pr 31.12.21. 

 

Kassereren kunne desuden berette om at foreningen nu er CVR registreret, hvilket har været 

en ret besværlig sag. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med applaus. 

 

 

 

Forslag:  Der var ingen indkomne forslag. 

 

 

 

Valg:  Formand blev genvalgt med stor opbakning. Store klapsalver! 

 Og stor tak til vores livstidsansatte kasserer!! Stående applaus. 

 

 

 

Kontingent:  Er fortsat 700,- pr par/måned.  

 

 

Evt.:   

 

Der har åbenbart lagt sig en uheldig ånd over Birgits ihærdige forsøg på et arrangement i Teatergruppe38. 

Men endelig den 2. marts så det ud til at lykkes. Men nej. Igen spænder Corona ben for Teatergruppens 

stykke, og det blev aflys på dagen. 

Heldigvis omarrangerede Birgit resten af dagen og vi fik nogle hyggelige timer på Havnes Varmestue, hvor 

vi også fik stillet vores tørst sult. 

 



 

 

 

Aktivitetsbehandling 

 

Programsatte tiltag i 2022 og 2023: 

 

------------------------------------------------------------2022 ---------------------------------------------------------------- 

 

21.3.2022 Katapult, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus – vi skal se forestillingen Dynastiet 

19:30 

 

10.4.2022 Musikhuset: Shu-bi-dua. Efterfølgende aftensmad 

14:45 (seneste mødetid) Birgit og Preben arrangerer 

 

28. – 30.4.22 Mandø og omegn – Hanne og Grethe – Se noter herunder og det uddelte program 

 

7.5.2022 Alrø Tarteletter mv – L&P Frokost er bestilt. -Vender tilbage med plan for dagen 

11:00 Mødes hos L&P. kører en tur bl.a. på Alrø inden frokost og efter frokost.  

 

17.6.2022 Galleri Art Expo, Søvejen 35, 8362 Hørning. Efterfølgende grill hos L&P 

12:00 Vi mødes nok uden for Galleriet (Tovholder L&P – Birgit medhjælper) 

 

18.8.2022 Hanne fylder rundt 

 

27.8.2022 Lone fylder rundt.  - Og Hanne fejrer sin runde dag 

 

30.9 – 2.10. Bindeleddet, Bindeleddet 35, 8220 Knebel ---- Nærmere fra L&P 

 

 

------------------------------------------------------------2023 ---------------------------------------------------------------- 

 

27.1.2023 Jule -og Nytårs fest hos L&P 

13:00 

 

4.3.2023 Generalforsamling hos Lone og Søren 

10:30 -17:00 

 

13.4.2023 Vejle-tur, bl.a. Oluf Eliasson Fjordenhus Birgit vender tilbage med program 

14.4.2023 måske er det en to-dags tur – så vær beredt. 

 

10.5.2023  Endelave-tur – Thorkild arrangerer 

11.5.2023 Endelave 

 

------------------------------------------------------------NOTER ------------------------------------------------------------ 

 

Noter til Mandøturen 

 Mødes kl. 8:00 hos Hanne 
 Kørsel: Per og Margit kører med L&P. - Desuden deling om en hytte. 

Hanne og Thorkild m G&V - Desuden deling om en hytte. 
Birgit, Preben, Lone og Søren finder en løsning. - Desuden deling om en hytte. 
 
Se i øvrigt det uddelte program. 

 

 

 



 

I vores behandling af eksisterende forslag på hjemmesiden følgende resumé: 

 

Herregården Odden med Willumsen samlingen - kan evt. kombineres med et besøg i den 

hemmelige bunker i Rold Skov – REGAN2 

 

Årø: Kan evt. kombineres med Aarøsund Badehotelbesøg i Haderslev og/eller Christiansfeld 

(Måske L&S) 

 

Tunø tur: Tidligst i 2023 

 

Hjerl Hede, Daugbjerg Dås: tidligst i 2023 

 

Tur til Plönersee og Timmendorfer Strand: tidligst i 2023 

 

Udflugter til spændende byer 

 

Generationernes Hus. Preben undersøger muligheder for rundvisning 

 

 

Blivende forslag:  

 Bindeleddet, biografture, vin- øl- rom- smagning: bibeholdes 

 

 

 

 

 

Ideer til aktiviteter 

Hvis medlemmer ser et interessant emne for mindre aktivitet (spiritus- smagning, biograf, foredrag etc.), 

opfordres man til at sende rundt. Selvom ikke alle kan deltage, kan nogen af os jo sagtens tage af sted 

sammen. 

 

  

Jeg prøver efter bedste evne at indskrive og redigere diverse forslag på hjemmesiden. 

Som I jo ved, kan forslag ses her: http://www.familien-chor.dk/tmf/index.php/forslag-til-arrangementer 

 

Ligeledes skulle kalenderen gerne blive opdateret meget snart. 

På hjemmesiden kan I også finde referaterne fra generalforsamlingerne. 

 

 

 

Afslutningsvis appellerede formanden til, at vi skulle blive flinkere til at reagere på modtagelse af 

fremsendte mails og lignende vigtige informationer, således at han kunne går roligt i seng om aftenen. 

 

Ordstyrerenen takkede for den store disciplin under det langstrakte møde.  

 

 

 

 

Forfattet af lidt hukommelse og lidt fantasi. Henvend jer gerne, hvis der er fatale fejl i referatet. 

 

 

 

Mvh Paul 

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

