Information fra Tambourforeningen
Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
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Ordinær generalforsamling afholdes på
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København K.

Fre d a g d e n 1 1 . 0 3 . 2 0 1 6 k l. 1 9 . 0 0
Adgang til Livgardens Kaserne fra kl. 18.30
Vi mødes i Teorilokalet ved Messehaven
Bliver du forhindret eller er forsent på den - så ring 4086 1555

Foreløbig Dagsorden
1. Valg af dirigent
Endelig dagsorden, revideret regnskab,
2. Formandens beretning
forslag til budget og evt. indkomne forslag vil blive mailet d. 5. marts 2016
3. Kassereren genemgår regnskab for 2015
Vil også kunne ses på hjemmesiden.
4. Kassereren genemgår budget for 2016,
		 Fastlæggelse af kontinget for 2017
Få ovenstående pr. mail
5. Valg af formand
- mail os din mailadresse :
6. Valg af kasserer
tambourerne@hotmail.com
7. Valg af bestyrelsessuppleant
Ovenstående sendes med post
8. Valg af revisor
efter anmodning.
9. Valg af revisorsuppleant
10. Indkomne forslag
			 Forslag der ønskes behandlet sendes på mail til formanden på
			 tbf.formand@hotmail.dk senest fredag d. 4. marts 2016.
12. Eventuelt
Med venlig hilsen
Erik Ley
formand
Egernsund, februar 2016

TILMELDING:
Tilmeldingsfrist:

Til generalforsamling på aktivitet@hotmail.dk
Fredag d. 4. marts 2016

Adgangs kontrol: Ved tilmelding skal oplyses:
			 Navn, *medlemsnr. og fødselsdato
Ønskes parkering:

Oplys:. bil-reg-nr., bilnavn og bilfarve • Ingen adgang uden •

Regnskab: Hvis regnskab ønskes tilsendt:
		 kontakt : kasserer-tambourforeningen@hotmail.com

* Medlemsnummer står på bagsiden af dit Tambourblad samt på kontingentindbetalingskortet
som bliver fremsendt fra Nets.

Kære Seniortambourer
Der kommer af og til tidspunkter hvor man står ved en skillevej og må
vurdere hvilken retning man fremadrettet vil følge. Det er ofte store beslutninger der træffes og det er ikke altid de nemmeste, især når der er
investeret tid og kræfter.
En sådan skillevej ser jeg at vores kære forening står overfor, og måske har gjort det i et godt
stykke tid. Vi oplever færre og færre medlemmer, fastholdelsen er vanskelig og der er ikke
den samme opbakning blandt nye medlemmer som der engang var.
Her kommer den svære øvelse, at se sig selv i spejlet og spørge, ”er det dem eller os den er
gal med?”.
Mine tanker har været mange og det har resulteret i at jeg mener at vi må kigge indad. Hvad
er er fundamentet i vores forening, og bør det ændres? Hvilke tilbud udbyder vi, og kan vi
trænge til en udvikling?
En samlet bestyrelse har derfor besluttet at foreslå en stor ændring i foreningens formålsparagraf, en ændring der, i vores optik, vil sikre foreningens fremtidige beståen og ikke
mindst, forhåbentlig, en ny æra for foreningen.
Ganske kort er forslaget at omdanne foreningen til en støtte/venneforening for LG/TBK. Vi
ser muligheder for på sigt at kunne være en stor hjælp, både økonomisk men også praktisk
for vores elskede tambourkorps. Tambourkorpset er vores fællesnævner, stoltheden vi alle
bærer på over at have været en del af dette korps og ikke mindst den følelsesmæssige tilknytning vi alle har til LG og LG/TBK.
Vi drømmer om en forening der med nutidige og brede tilbud kan samle tidligere og nuværende medlemmer af LG/TBK. En forening, der på tværs af aldre kan samle og støtte op om
aktiviteter og nye tiltag. Et tæt samarbejde med ledelsen i TBK og med mulig økonomisk
støtte til arrangementer som eksempelvis koncerter, produktioner, uddannelse mv. er vores
vision for foreningens fremtid.
Vi er klar til at ryste posen og på sigt forhåbentlig invitere mange unge kræfter ind i foreningen og ikke mindst bestyrelsen.
En spillende forening har vi måtte erkende er udelukket, men fællesskabet består, og det er
værd at satse på.
Derfor vil vi som sagt, i samarbejde med LD/TBK og nuværende konstabler i TBK, udforme
et forslag til ændring af formålsparagraffen i vore vedtægter. Sidenhen kunne det være
interessant at revidere i vedtægterne, en make-over så vi kan bevare foreningen og fællesskabet, også i fremtiden.
Bestyrelsen håber at der er opbakning til dette forslag og at så mange som muligt vil møde
op til generalforsamlingen hvor forslaget fremsættes.
Er man forhindret i at møde op ser vi gerne at vedlagte fuldmagt underskrives og returneres,
pr. brev eller mail, såfremt man ønsker at give bestyrelsen sin fuldmagt i beslutningsprocessen. Vi håber at denne metode kan accepteres af alle medlemmer da vi gerne vil sikre så
gennemsigtigt og åben kommunikation som muligt med færrest mulige bureaukratiske anstalter.
Med Tambour hilsen
Erik Ley

Kære alle gamle Tambourer og yngre spillemænd.
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps, har igennem de seneste mange år profileret sig
særdeles positivt på mange parametre, vi har ramt et højt musikalsk niveau der dækker
bredt både militært som civilt.
Vi har optrådt på TV, spillet vores første koncert i et udsolgt koncerthus samt mange andre
spændende opvisninger og koncerter.
Militært dækker vi stadig flere og flere ceremonielle parader i hele landet udover den almindelige musikalske tjeneste ved Livgarden i alle kender.
Det har affødt, at en hel del ganske almindelige mennesker, der ikke har en speciel tilknytning til korpset er begyndt at følge os på de sociale medier - lige nu er det flere tusinder,
hertil kommer mange af vores tidligere tjenestegørende spillemænd.
Denne indledning skriver jeg af den grund, at flere og flere spørger ind til om Tambourkorpset har en form for støtte/venneforening, hvortil jeg må svare at det har vi ikke i den
forstand.
Tambourforeningen (Livgardens Gamle Tambourer), tager efter min mening udgangspunkt i
en hel anden tid, nemlig den værnepligtige tambour under tjeneste og uddannelse af Hans
Fulling. Jeg er selv en af dem og det har jeg ikke taget skade af hvis jeg selv skal sige det,
når dette er sagt, må jeg samtidig også tilføje, set ud fra min stol, at Tambourforeningen har
overlevet sig selv som en aktiv spillende forening. Det skyldes flere ting, som jeg ikke skal
trætte jer med.
Den musikalske udøvende interesse for dem der stadig kan og vil, har man jo dygtigt ført
videre i hjemmeværnet.
Vi har de senere år lagt lokaler til en del ”reunions” for gamle tjenestegørende, hvilket har
været en stor succes og samtidig herigennem blevet opfordret til dette tiltag.
Hvad fremtiden bringer i denne organisation vil jeg lade en kommende bestyrelsen afgøre,
men Tambourkorpset vil bakke 100 procent op om dette tiltag.
Jeg agter uanset hvad der kommer ud af den dialog der er i Tambourforeningen eller mangel på samme, at gennemføre en opstart af en venneforening for TBK, hvilket jeg gør meget
ydmygt og taknemmeligt.
I min verden ville Tambourforeningen jo være et genialt afsæt til denne
venneforening.
De bedste hilsner

Seniorsergent Morten Thurø

