Referat Generalforsamling i Teater & Musikforeningen 2021.
7.9.2021
Dato: 03.09.2021 – 10:30 -18:00
Sted: Hos Lilian og Paul
Ordstyrer: Søren
Formand: Søren
Referent: Paul

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

Formandens åbningstale og beretning:
Formanden berettede om det forgange års mangel på aktiviteter. Det blev kun til 2 af de 7
planlagte aktiviteter. Vi nåede kun lige at besigtige Margit og Pers nye hjem, hvorefter landet
lukkede ned. Heldigvis sneg vi os på en tredagstur med to overnatninger, der bragte os til Han
Herred og ned langs Vestkysten til Stauning.
Covid-19 er også den egentlig årsag til den sene generalforsamling, hvor formanden
opfordrede til stor ihærdighed ved planlægningen af kommende aktiviteter.
Det blev noteret, at foreningen for 1. gang siden oprettelsen ikke var fuldtallig, idet Vagn var
fraværende.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt med applaus af de fremmødte.

Regnskabet: Blev fremlagt af Preben. Saldoen var på kr. 39.527- pr 31.12.20. Saldoen pt. var ca. 69.000
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.:

a) Grethe fremførte, at hun synes afregning af drikkevarer er urimelig på vores ture, idet der er
et meget forskelligt indtag af alkoholiske drikkevarer fra person til person. Derfor synes hun,
der skulle være afregning pr. familie.
Kassereren synes ikke, at han kan påtage sig at administrere dette. Vi blev enige om, at
foreningens kasse fremtidig måske betalte fælles for mad og eksempelvis 1 genstand pr mand,
eller nogle flasker vin på bordet (der er også enkelte, der ikke drikker vin).
Punktet må på dagsordenen til næste generalforsamling.
b) Dette møde er aktivitet nr. 140.

Aktivitetsbehandling
Mulighederne for at placere turen til Bad Doberan i vores fremtidige kalender skrinlægges, idet Grethe synes
at planlægningen af turen er meget tidskrævende, og ydermere konkluderede vi, at en sådan tur let vil
overstige 3 dage.
Herunder ses resultatet af planlægningen – samt lidt overvejelser undervejs. Det skal erindres, at næste
generalforsamling allerede er den 5.3.22, hvor vi hver især bedre kan overskue vores kalender.

Programsatte tiltag i 2021 og 2022:
------------------------------------------------------------2021 ---------------------------------------------------------------07.10.2022 Retroworld, Hadsten. Margit og Per vender tilbage
Ca. kl 17:00
12.11.2021 Memphis Mansion. Thorkil arrangerer
Kl 12:00
Senest -- mødes vi deroppe, (dog minus Grethe og Vagn, som har været der) Evt. samkøring
kan vi selv aftale.
22.11.2021
Kl. ??

Ølsmagning og Biograf
Grethe vender tilbage vedrørende arrangement.

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

25.1.2022
19:15

Musikhuset: Ørkenens Sønner
(seneste mødetid) – efter forestilling Kleiner Bierstube (Lone booker bord)

28.1.2022
13:00

Jule og Nytårsfest hos Birgit og Preben

5.3.2022
10:30

Generalforsamling hos Margit og Per
Hasselringen 6, Solbjerg

10.4.2022
14:45

Musikhuset: Shu-bi-dua. Efterfølgende aftensmad
(seneste mødetid) Birgit og Preben arrangerer

28. – 30.4.22 Mandø og omegn – Hanne og Grethe arrangerer
7.5.2022
11:00

Alrø Tarteletter mv – L&P forsøger at booke frokost. -Vender tilbage med plan for dagen
Mødes hos L&P. kører en tur bl.a. på Alrø inden frokost

Ud over de fastsatte datoer fortalte Birgit om det hemmelige arrangement, som blev udskudt flere gange pga.
Corona. ”Vi skulle have været i dukketeater”. Det er nu opgivet. I stedet undersøger Birgit arrangementer i
Teatergruppe38, og melder nogle datoer ud vedrørende dette - og forslag til et spisested, hvor vi kan få stillet
vores tørst sult.
I vores behandling af eksisterende forslag på hjemmesiden følgende resumé:
Herregården Odden med Willumsen samlingen: bibeholdes - kan evt. kombineres med et
besøg i den hemmelige bunker i Rold Skov – REGAN2
Årø: bibeholdes Kan evt. kombineres med Aarøsund Badehotelbesøg i Haderslev og/eller
Christiansfeld (Måske L&S)

Tunø tur: bibeholdes
Galleri Art Expo: bibeholdes
Endelave weekend: bibeholdes Thorkild undersøger muligheder
Hjerl Hede, Daugbjerg Dås: bibeholdes
Tur til Odense med henblik på Ølbrygning: bibeholdes G&V undersøger
Tur til Plönersee og Timmendorfer Strand: bibeholdes
Udflugter til spændende byer: bibeholdes
Vejle-kanten: nyt forslag Olafur Eliasson Fjordenhus, Spinnerihallerne, Garageanlæg med
fine biler. Tovholder er Birgit

Følgende forslag fjernes:
Midtjyllands Kunstcenter
Wismar, Rostock eller Rügen
Mols Bjerge og den italienske sti
En dag med brætspil
Mecklenburg Seenplatte
Silkeborg Bad
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.
Eksempelvis et forslag fra Preben: Sankt Johannes Kirke, -Vibykoret koncert den 14.12.2021
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.
Forfattet af lidt hukommelse og lidt fantasi. Henvend jer gerne, hvis der er fatale fejl i referatet.

Mvh Paul

