Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2016.
29.2.2016
Dato: 27.2.2015 – 10:30
Sted: Hos Grethe og Vagn
Ordstyrer: Vagn
Formand: Søren Sømand
Referent: Paul

Mødet indledes med en ”lettere” anretning, hvorefter formanden måtte ringe flere 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 2016 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. Desuden opfordrede han alle til at følge Prebens eksempel –
At blive 70 år og ligne os andre på 50. Han introducerede Årets Tuborg (som han selv modtog. Han var den
eneste han kunne komme i tanke om fortjente så stor en pris). Desuden blev der ved mødets start afsunget en
genbrugssang.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med applaus
Regnskabet
Blev fremlagt af Preben, der kunne oplyse at saldoen var positiv (ca. 24.600 kr) pr 31.12.15).
Kontingentet er fortsat 500,- pr par/måned.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Kassereren gjorde opmærksom på, at pr 1.8.16 bør der PR. PAR være en saldo på minimum
4.000 kr. Efter turen til Bramslev vil Preben udsende mail til medlemmerne med saldoorientering.
Også her var der efter fremlæggelsen stor applaus
Forslag:

Der var ingen indkomne forslag

Valg:

Ingen var på valg.

Evt:

Intet under EVT

Herefter fortsatte den udmattede forsamling med behandling af kommende aktiviteter.

Indkomne aktivitetsforslag
Vi brugte en del tid på at gennemgå eksisterende forslag, og rydde op i forslag, der skulle fjernes fra
forslagssiden, der er oprettet på hjemmesiden.
Nye forslag indkommet på generalforsamlingen eller indsendt på forhånd, kan ses herunder.
Thorkild og Hanne:
Hjerl Hede, Daugbjerg Dås, Elvis-museet, Stauning Whisky, Esbjerg Søfarts Museum, Ree Park, Erasmus
Montanus, Koldinghus, Mecklenburg Seenplatte.

Lone og Søren
Moesgaard Museum. Udstillingen ”Roms Gladiatorer”

Lilian og Paul
Bindeleddet (som kan opholde sig i kategori blivende forslag). Lige nu vil en kombi med Skandinavisk
Dyrepark, Ree Park eller Kattegatcenteret og den Italienske Sti være nærliggende.
Birgit og Preben
Vinsmagning via en spotdeal (I skrivende stund udsolgt på de ønskede datoer)

Programsatte tiltag i 2016 og 2017:
2016
5.4 kl. 13:00 Besøg Væksthusene.
Mødes kl 13. (for dem kan). Frokost købes for egen regning i Væksthusene. Der er bestilt en
guide til kl 15. Husene lukker kl 17:00
Tovholder og arrangør Birgit og Preben
22.5 kl. 8:00 Arrangement ved Mariager Fjord -- Mødested L. A. Rings Vej 26
Indhold: Bramslev Bakker, Saltcenteret, Gasmuseet, -- turen arrangeres lidt efter vejrudsigten
Margit og Per medbringer rundstykker
Der medbringes frokost. Lilian udsender bidragsliste til frokost
(Preben kan ikke deltage)
Tovholder: Lilian og Paul, der laver program for turen
1.6 kl. 17:00 Moesgaard Museum – Specielt Udstillingen Roms Gladiatorer
Vistnok med guide, og vistnok spisning på museet.
Nærmere fra Lone og Søren

19.8 -21.8

København og Cirkusrevyen
Overnatning på Cabinn. Desuden besøg i Korsbæk på Bakken, spisning på Postgården.
Herudover er der lørdag bestilt rundvisning i DR-byen ”bag kulisserne” og forhåbentlig
kommer vi i Folketinget søndag.
Brewpub (vistnok i Vestergade)
Tovholder: Lone og Søren

11.9

Udflugt f.eks til Besættelsesmuseet og kirkegård i Risskov
Familien Andersen på sagen

?.?

Biograftur. Meld ind med forslag

18.11kl.14:30 Sønderjysk kagebord.

2017
27.1 kl 18:30 Jule- og Nytårsfest hos Thorkild

25.2 kl 10:30 Generalforsamling hos Lone og Søren

21 -23 /4

Molstur til Bindeleddet
Tovholder Lilian og Paul

22.-24/9

Udflugt til Gøteborg
Primær tovholder: Søren og Vagn. Alle opfordres til at komme med forslag og ønsker i
forhold til rejsemålet.
Finpudsning på næste generalforsamling

Der blev ikke programsat flere tiltag, idet der i forbindelse med Århus som Europæisk
kulturhovedstad 2017 er forventninger om interessante emner for vores forening.

På foreningens vegne: Stort tak til værtsparret for udsøgt betjening.

Efter referat, hukommelse og lidt fri fantasi
Mvh Paul

