Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
Referat af ordinær generalforsamling i TBF lørdag d.30 april 2019
afholdt på
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København K.
Museet om Livgarden “Garderstuen”, Kildehuset, Nansensvej 25, 8700 Horsens

DAGSORDEN		

						

SIDE 1 AF 2.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Forelæggelse af budget
			
samt fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
				- Thomas Bugge - genopstiller
				- Jørgen Jeppesen - genopstiller
				- Mikkel Kejser – ønsker at fratræde
7. Valg af bestyrelsessuppleant
				- Claus Harkjær - genopstiller
8. Valg af revisor
				- Johnny Frederiksen – genopstiller
9. Valg af revisorsuppleant
				- Scack Kjærulf – genopstiller
10. Eventuelt.
1.

CC vælges som referent og René Andreasen vælges som dirigent.

2.

Formanden åbner mødet og takker for året der er gået.
Bestyrelsens beretning:
- Der fortælles om støtten til Livgardens Tambourkorps.
Der støttes med en sum penge til det forestående Tambourtræf. Bestyrelsen har valgt at
dette arrangement skal støttes, da arr. vil kunne tiltrække en masse nye medlemmer og
TBF vil dermed kunne vokse sig større.
TBF støtter med 10.000,- til Tambourtræf.
Der har været afholdt en række arrangementer i TBF-regi, dog, desværre, men kun lille
deltagelse. Foreningen vil fremadrettet stille skarpt på at kvalificere sociale arrangementer og aktiviteter.
TBF har desuden deltaget ved traditionsrige parader og mærkedage på kasernen. I den
forbindelse er der igen i 2018 overrakt en gave til en årets tambour som påskønnelse af
indsatsen.

3.

Regnskabet gennemgåes.
Der meldes et lille overskud fra Leys pølsebod.
Der har i løbet af året været udgifter til Leys solæg (hvilket resulterede i over 10 nye
medlemmer), udgifter til bestyrelsesmødet og udgifter til sidste års generalforsamling.
TBF har 3 statuer tilbage, til en værdi af ca. 1500,- i alt
Der har været en del udgifter til trykning og forsendelse af Tambourbladet
Der har manglet indtjeninger fra vores sponsorer (hvilket nok skylde at nogle af dem er
lukket)
Ordinært resultat for året er på ca. Minus 1500,-

SIDE 2 AF 2.

4.

Budgettet blev gennemgået
Kontingent:
Vores kontingent blev diskuteret og der var en del forslag.
Der blev foreslået at hæve kontingentet
Der blev foreslået at fastholde kontingentet
Vores kasserer foreslår at vi ikke hæver kontingentet
Det blev besluttet, at vi fastholder kontingentet på 125,-

5.

Der var ingen indkomne forslag

6.

Valg til bestyrelse:
Der var 6 kandidater på valg til 4 ledige bestyrelsesplader.
Skriftlig valg og optælling af dette gik rigtigt til.
Valgt ind i bestyrelse er:
Tobias Søe Dyhrberg Jensen (34 stemmer)
Jonas Letzius Rasmussen (33 stemmer)
Jørgen Jeppesen (29 stemmer)
Morten Stig Thurø (28 stemmer)
Én stemme var ugyldig, da den faldt på en person der IKKE var på valg (CC)

7.

Claus Harkjær genopstillede og blev genvalgt som suppleant

8.

Revisor genopstillede og blev genvalgt

9.

Revisorsuppleant genopstillede og blev genvalgt

10.

Eventuelt:
- Forslag blev stillet om at Tambourbladet skulle gøres elektronisk og/eller udfases
- Forslag blev stillet om at åbne bladet for ikke-medlemmer (hvilket det jo allerede er
på TBF’s hjemmeside)
- Forslag om mere fokus på de aktiviteter som der er for TBF’s medlemmer
- Forslag om at få tilsendt mails omkring Tambourkorpsets aktiviteter
- Samtale om hvad der skal være TBF’s dna (skal diskuteres på bestyrelsesmøderne)
- Forslag om at undvære tambourbladet og i stedet henvise interesserede medlemmer
til TBK facebook og i stedet rundsende nogle nyhedsbreve i læbet af året pr. mail.
- Ønske om gratis pølser til TBF’s medlemmer ved paraderne

