Referat af Musikf,oreningen TMB's ordinære generalforsamling
Aftroldt torsdag den 17. marts 2016påGræstedgard.
Tilstede: I 9 stemmeberettigede.
Formand Ælan vain iirdledte generalforsamlingen med at byde velkommen.
1.

Valg af dirigent
Jens Koch blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt.
Indkaldelse og dagsorden blev godkendt

2.Yalg af referent
Gitte Barkov blev foreslået af dirigenten og enstemmigt valgt.
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden berettede om et åntastisk godt år 2015.
Alle arrangementer har været udsolgt, nogle (meget) hurtigere end andre.
TMB er en non-profit forening, der kun kan køre ved hjælp af alle de frivillige \f ælpere der møder
op før, under og efter arrangementerne. Arrangementerne har givet genlyd uåen foi
"byen" og der har været en bølge ros og positive tilbagemeldinger fra medlemmer der føler sig
meget velkomne i de voksnes ungdomsklub.
Overskuddet fra fuets arrangementer kr. 10.210,54 er tilfaldet HØJ Handbold Ølstykke.
Nogle af foreningens sponsorer har givet tilsagn om, at fordoble beløbet der udloddes til næste år.
Det er endnu ikke besluttet hvem beløbet tilfalder.
Med hensyn til orkestervalg har TMB gode kontakter til andre bands, hvilket medvirker til at
priserne er overkommelige for deltagerne i arrangementerne.
Medlemstallet er p.t. på ca. 200, hvilket er et passende antal. Dette betyder, at ikke alle kan silae
sig en billet (Clifters var udsolgt på 6 min.). Musik er booket for årets kommende arrangementer.
TMB har ffiet nyt større lokale, hvor der evt. kan aJlroldes asfaltbal i de omkringliggende arealer.
Der har været et godt samarbejde i bestyrelsen (vi laver ikke en s...), men vi er glade for den ros
og opbakning vi modtager.
Kommentarer til beretningen:
Tak og stor ros - andre klubber kunne lære af TMB.
Der var forslag om at udvide arangementerne, enten med søndagsmatind eller at aflrolde koncert
fredag og lørdag.
Udvidelse af arrangementerne vil lcræve meget ekstra hjælp. Som det er nu brugesfredag, lørdag
og søndagpå åt arrøngement.
Lokalerne på Græstedgård sknl bookes i meget god tid, og her ved vi ikke hviltæ kancerter der
evt. kan bære to koncerterLigeledes var der forslag om at finde andre og større lokaler.
Vi ønslrer at blive på Græstedgård hvor der er den rette intimitet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt

4. Behandling af indkonne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog en vedtægtsændring af $3:
Forfaldsdato af kontingent ændres fra l. april til 1. februar, gældende fua2017.
Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget.
5. f,'remlæggele af revideret regnskab til godkendelse
Kasserer Tage Svendsen gennemgik regnskabet og kommenterede enkelte poster.
Største udgifupost er lokaleomkostninger. Overskud for 2015 er kr. 11.309.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Fastsættelse af det årlige kontingent
Kontingent for 2016 og20l7 er uændret kr. 150,' for Årsmedlemmer og kr. 25CI,- for
Husstandsmedlemmer.
Medlemsskabet gælder ftat/l til31l12 og forfalder i2016 til betaling l. april ogi2}fi
betaling 1. februar.

til

T.Yalgtil bestyrelse
Følgende blev enstemmigt (gen)valgt:
Formand
2 åtr
Allan Vain
Bestyrelsesmedlem 2 &r
Steen Illemann
Bestyrelsesmedlem 2 åLr
Ole Valentin
Suppleant
1år
Agnes Illemann
Suppleant
1år
John Ritter Hansen
8. Yalg af 2 revisorer

Følgende blev enstemmigt (gen)valgt:
Hans Jørgen Dahl
t hr
Michael Rehorst
1år
9. Eventuelt
Som $ælp til andre eksisterende eller nye foreninger, er TMB's vedtægter lagt ud på nettet.
Dette har ikke givet meget respons. Der har været forespørgsel omkring ideen i at oprette et
"TMB Helsingør" med samme/nuværende besætning. Enighed om at det ikke er en god id6.
Underskriftindsamlingen mod nedlæggelse af Eldorado på P4 gav ca. 1900 underskrifter.
Maden til TMB arrangementeme blev rost i høje toner.
TMB spiller i MG Petersens Familiehave tirsdag den 10. maj kl. 18.00.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt for godt humør.
Formanden sluttede af med at takke dirigenten og de fremmødte.
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