Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2019.
10.2.2019
Dato: 09.2.2019 – 10:30 -19:00
Sted: Hos Grete og Vagn
Ordstyrer: Vagn
Formand: Søren
Referent: Paul

Dagen blev indledt med en lækker brunch anretning. Herefter fandt formanden klokken frem!

Formandens beretning.
Formanden var meget tilfreds med det fuldtallige fremmøde. Han var også imponeret over
brugen af vores stemmebånd. Formanden bruger sit eget til at rose Grethes og Vagns
arrangement i deres nye bolig.
Formanden havde et kort tilbageblik på 2018, 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. Saldoen var forholdsvis beskeden kr. 1248,- pr 31.12.18.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
Også her var der efter fremlæggelsen stor applaus.

Forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Valg:

Formand og kasserer blev genvalgt! Store klapsalver!

Kontingent: er fortsat 700,- pr par/måned. (indtil videre)
Dog kunne hver enkelt par, se på sin personlige saldo, med hensyn til opsparing til kommende
større ture. Altså har man lov til at øge indbetalingen.
Gavesystemet blev diskuteret. Lilian mente, at vi kunne afregne store gaver (ikke
værtindegaver o.l.) uden om foreningens regnskab. Det blev dog ikke vedtaget.
Det blev besluttet, at den person, der sidst har modtaget gave, forestår indkøb af gave til den
næste gavemodtager. Udlægget foregår via foreningens kasse. Altså efter samme princip som
værtindegaver.

Evt:

Søren er bortrejst på sin runde dag
Intet andet væsentligt under punktet

Aktivitetsbehandling
Kassereren henledte vores opmærksomhed på den slukne pengetank, og påpegede at den taget i betragtning,
må vi i år se bort fra store ture i år.
Vi havde opfordret til indsendelse af forslag, og enkelte havde nået frem til foreningens hjemmeside inden
deadline.
Dermed kunne forslag på hjemmesiden gennemgås. Flere af forslagene var gamle, og der er nu ryddet lidt op
på siden. Nogle blev benyttet, andre er slettet, og resten blev gemt til eventuel senere brug. Undervejs blev
der også fremsat nye forslag.
Herefter den vanskelige kalenderøvelse - Det kom der følgende resultat ud af:

Programsatte tiltag i 2019 og 2020:
------------------------------------------------------------2019 ---------------------------------------------------------------23.3.2019
Hemmeligt arrangement. Hemmelig agent: Birgit Andersen
14:00
det er ca-tid
6.4.2019

Kvindemuseet. Lone er tovholder. Tidspunktet bliver meldt ud, men cirka frokost

3.5.2019

Tur til Himmelbjerget og ”Den Genfundne Bro” Spisning på Ålekroen ved Svejbæk.
Evt også et smut om det gamle kraftværk i Vestbirk eller Midtjyllands Kunstcenter i Bryrup.
Dagstur. –afvent tidspunkt - Lilian og Birgit holder tovet..

20.6.2019
17:00

Naturhistorisk Museum: Frihedens værksted. Udstilling lavet i samarbejde
med Troels Kløvedal. Efterfølgende måske spisning på tagterrassen hos Birgit og Preben
Tovholdere: Lone og Søren

2.10.2019
13:00

Ivars Herreværelse. Derefter en forfriskning på nærliggende værtshus og traditionen tro
aftensmad på Teaterbodegaen. Lone har igen opgaven

9.11.2019
Kaffetid

Kage og kaffe hos Hanne. Efterfulgt af tarteletter til aften.

Memphis Mansion (Elvis Museum) Thorkild vender tilbage med muligheder for besøg

------------------------------------------------------------2020 --------------------------------------------------------------24.1.2020
18:30

Jule og Nytårsfest hos Grethe og Vagn
Vi mødes i julestemning

8.2.2020
10:30

Generalforsamling
Hos Thorkild

9.10.2020

Ørkenens Sønner. Preben har bestilt billetter
Rhinen i flammer --- Grethe og Vagn undersøger,
og måske hører vi nærmere allerede den 23.3

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 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

