Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2020.
9.2.2020
Dato: 09.2.2020 – 10:30 -17:00
Sted: Hos Thorkild
Ordstyrer: Vagn
Formand: Søren
Referent: Paul

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

Formandens åbningstale og beretning.
Medlemmerne opfordredes til pervers (på vers) at sørge for dette ved at afsynge den af ham
uddelte sang. Det gjorde vi så.
Formanden supplerede selv med at udbringe en SKÅL.
Han opfordrede dog 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 på kr. 25.678,91- pr 31.12.19. (Bedring på kr. 24.500).
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer, men med applaus.

Forslag:

Der var ingen indkomne forslag.

Valg:

Formand blev genvalgt med stor opbakning hjemmefra! Store klapsalver!
Og stor tak til vores livstidsansatte kasserer!!

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

Evt:

a) Vi runder med dette møde aktivitet nr. 137.
b) Margit og Per inviterede os ud for at se deres ny domicil i Solbjerg.
Dato findes under planlagte aktiviteter.

Aktivitetsbehandling
Vi startede med at undersøge mulighederne for at placere turen til Bad Doberan i vores 2020 kalender.
Desværre kunne det ikke lade sig gøre. Det betyder udsættelse til 2021. Vi vil i slutningen af året igen
forsøge med kalenderøvelse for denne udflugt.
På efterfølgende side ses resultatet af den øvrige planlægning – samt lidt overvejelser undervejs.

Programsatte tiltag i 2020 og 2021:
------------------------------------------------------------2020 ---------------------------------------------------------------6.3.2020
18:30

Besøg Margit og Per, Hasselringen 6, 8355 Solbjerg

17.4.2020
Ca 9:00

Hemmeligt arrangement ved Birgit
Nærmere fremsendes

29.5.2020
10:00

Tateletter på Alrø mm. Tovholder Lilian og Paul

15- 18.9
2020

Todages tur, håber at nå Kirsten Kjærs Museum, Lien Kunstcenter, Han Herred Havbåde,
et smut forbi Svinkløv Badehotel. Overnatning undervejs til Thyborøn, Strandingsmuseet
Torsminde og Stauning Whisky. --- Nærmere hvilke to dage oplyses senere. Tovholder Lilian
og Hanne

9.10.2020
19:15

Ørkenens Sønner – evt. med en lille øl bagefter. Preben har billetter og arrangerer.
(seneste ca tid)

5.11.2020

Retroworld Hadsten, Margit oplyser om mødetid spisning mv.
Vi skal tjekke vores kalender med hensyn til Bad Doberan – og diskutere planlægge.

2.12.2020
ca. 11:30

Memphis Mansion. Thorkil arrangerer
Vi skal tjekke vores kalender med hensyn til Bad Doberan – og diskutere planlægge.

------------------------------------------------------------2021 ----------------------------------------------------------------

29.1.2021
13:00

Jule og Nytårsfest hos Birgit og Preben
Vi mødes i julestemning med pakker og krudt

13.2.2021
10:30

Generalforsamling
Hos Lilian og Paul

Med hensyn til tidspunkt for Jule og Nytårsarrangementet blev vi enige om at flytte den til frokosttid.
Værterne bestemmer menuen.
Med hensyn til generalforsamlingen bør vi tilstræbe at den lægges på en søndag. Dog ikke muligt i 2021.
Andre aktiviteter, som var under overvejelse: Grænsetur (evt med sort sol og Højer Sluse). Smørrebrød på
B&P tagterrasse i 2021. Tur til Bindeleddet. Og som info slotskoncert 20.6 med bl.a. Lis Sørensen

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

