Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2018.
11.2.2018
Dato: 11.2.2018 – 10:30 -19:00
Sted: Hos Birgit og Preben
Ordstyrer: Søren
Formand: Søren
Referent: Paul

Desværre måtte Grethe og Vagn melde afbud på grund af sygdom. RIGTIG GOD BEDRING!
De har dog af uransagelige årsager bedt os om at sætte kryds i kalenderen den 25.8 og 26.8.
Dagen blev indledt med en fantastisk lækker brunch anretning. Herefter fandt formanden klokken
frem!

Formandens beretning.
Formanden havde et kort tilbageblik på 2017, hvor der var fin aktivitet med gode arrangementer. Han
opfordrede til stor ihærdighed ved planlægningen af kommende aktiviteter:
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med applaus af de fremmødte.
Regnskabet
Blev fremlagt af Preben, der kunne oplyse at saldoen var positiv (Tæt på omtrent ca. 27.910,29 kr) pr
31.12.17).
Kontingentet er fortsat 700,- pr par/måned.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Kassereren opfordrer til at vi foretager månedlige indbetalinger. Det blev vedtaget.

Også her var der efter fremlæggelsen stor applaus.

Forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Valg:

Ingen blev valgt, idet der ikke var valgår (lige år).

Evt:

Intet under EVT

Undervejs har den glade forsamling behandlet kommende aktiviteter.
Se venligst herunder.

Indkomne aktivitetsforslag
Vi diskuterede de eksisterende forslag, som der jo stadig er en del af.
Derfor ytrede forskellige medlemmer, at da vi jo har bemeldte forslag på venteliste, var der ikke så meget
grund til at tilføje flere.
Vi diskuterede forslagene vedrørende ture til Tyskland - Bad Doberan – Rhinen i flammer m.fl.
Som tidligere diskuteret udsættes turen til Bad Doberan, idet vi bruger den fastsatte dato til koncerten med
Rocazino i Fuglsøcentret.

Der var stemning for, at Tysklandsinteressen skulle udmøntes i en tur til Rhinen i flammer. Det er jo også i et
vinområde, og vi tror det kan blive til en spændende og flot tur. Kalenderen viser dog, at vi skal frem til 2020
med dette arrangement. Vores gæt er, at Rhinen i flammer vil løbe fra den 3. til den 10. juli det år.
Vi håber det er OK med Grethe og Vagn, og at de har lyst til at arrangere turen?
På hjemmesidens forslagsliste vil vi fjerne vin-turen til Tyskland.
Desuden fjernes sejlsports eventen 2018, idet B&P ikke er hjemme.

Herefter den vanskelige kalenderøvelse - Det kom der følgende resultat ud af:

Programsatte tiltag i 2018 og 2019:
------------------------------------------------------------2018 ---------------------------------------------------------------5.5 – 6.5

Fuglsøcentret – koncert Rocazino. Tovholder Lone og Søren

14.5
Kl 17:00

Ovataci museum. Lone undersøger mulighederne. Hvis ok, vil vi spise på hjemvejen evt. ved
Havnens Perle – Birgit undersøger om vi skal bestille bord.

25.8 – 26.8

??

Tovholder Grethe og Vagn

14.9 – 16. 9 Bridgewalking og kroophold – måske 2 måske 3 dage. Lilian undersøger og melder tilbage
med forslag.
4.11

Tur til B&O museum i Struer, fortsætter videre måske via Torsminde til Ulfborg, hvor vi skal
se VW museum. Spisning på hjemvejen. Tovholder Margit og Per.

14.11 14:00

Ivars Herreværelse – Tovholder Birgit (lidt info: http://www.ivarsherrevaerelse.dk)

------------------------------------------------------------2019 --------------------------------------------------------------25.1.2019
18:30

Jule og Nytårsfest hos Grethe og Vagn
Vi mødes i julestemning

9.2
10:30

Generalforsamling
hos Thorkild

3.5.2019

Tur til Himmelbjerget og ”Den Genfundne Bro” Spisning på Svostrup Kro.
Evt også et smut om krafværket i Vestbirk? Lilian og Birgit holder tovet..

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

Jeg prøver efter bedste evne at indskrive 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 være opdateret.
På hjemmesiden kan i også finde referaterne fra generalforsamlingerne.
Mvh Paul

