Information fra Tambourforeningen
Egernsund, 6. april 2015

Generalforsamling - NU - igen . . .
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Kære medlem !
Nu igen stor skandale i familien, kunne jeg fristes til at synge . . .
FORKLARING :
• Da vi i efteråret (2014) fastlægger vores dato for
		 Generalforsamlingen i 2015, kendte vi ikke til en dato
		 hvor HJV TBK skal på spilleweekend.
• Du vil nok tænke - hvad vedkommer det os !
• Det gør det på den måde, at nogle tambourmedlemmer deltager der og så ville være
		 forhindret i, at deltage i generalforsamlingen !
• 2 medlemmer af bestyrelsen Wredsrøm (næstformand) Søeberg (kasserer) ønsker, at
vi flytter Generalforsamlingen - så denne og spilleweekend’en bliver adskilt.
• For godt venskabs og kammeratskabs skyld beslutter vi at flytte datoen.
• Vi diskuterer meget lovligheden af denne flytning.
• Vi er enige i, at det ikke følger vore vedtægter.
• Men enes om flytningen mod, at de berørte tambourer underrettes om flytningen.
• Det kom der ikke noget godt ud af.
• En mail til mig fra Thomas Bugge underkendte dette for ugyldigt mod vedtægterne,
		 og af mig - indrømmet - og den forkerte beslutning er taget til efterretning.
• Derfor denne ommer . . .
Hermed til medlemmerne og generalforsamlingen, en uforbeholden undskyldning for denne beslutning, det var i et bedste venskabligt kammeratligt ønske af Wredstrøm og Søeberg,
men blev som forventet underkendt.
Det har vi taget til efterretning og beder Generalforsamlingen tage de gode hensigter og
bære over med flytningen og nu også, at terminen for afholdelse af Generalforsamlingen er
overskredet.
Velmødt til Generalforsamling og Årgangsparade.
Er du forhindret i, at deltage er du velkommen til, at sende en mail på:
tambourerne@hotmail.com

Ha’ et godt forår - Ses vi d. 2-3 maj.
Med Tambourhilsen
og på gensyn

Erik Ley.
Formand

Aktiviteter i Tambourforeningen
HVAD ?
HVORNÅR ?
		HVOR ?
			&
HVOR MEGET ?
AKTIVITETER Foråret 2015
Generalforsamling
Spisning, spil & Hygge.
Lørdag den 02.05.2015 kl 17.00
i Teorilokalet, Livgardens Kaserne
Mødetid: kl. 16.45
Mødested: Porten til Livgardens Kaserne,
Gothersgade 100.
Dagsorden Se næste side.
Evt. forslag til dagsorden mailes til
formanden: tbf.formand@hotmail.dk
senest d. 24.04.2015.
Efter Generalforsamlingen er der kammeratlig samvær med mad, vin, øl og en
lille een !
Tag evt stikker, pats og fløjte med ! - det
kunne jo være at . . . !!!
HUSK: - også tilmelding til dette.
Tilmelding: Se næste side.
Adgangskontrol LGK.: (meget vigtigt)
Navn/ mail-adresse / medlemsnr.
/ Fødselsdato / evt.: Bil reg.nr.
Tilmeldingsfrist:
Mandag den 27.04.2015
Foreningens vedtægter kan ses på
www.tambourforeningen.dk.
Her vil regnskab og indkomne forslag
ligeledes kunne ses fra d. 25.04.2015.

Årgangsparade:
Søndag den 03.05.2015 kl. 10:00
Kl. 08-09 Morgenkaffe i  Cafeteriet.
( selv betjening )
kl. 09.45 Indtræder i,
eller overværer paraden.
Efter paraden grill’er vi i
Messehaven kl. 11.30.
HUSK - også TILMELDING til
dette på aktivitet@hotmail.dk
Kl. 13
Oprydning - tak for idag . . .

Der indkaldes hermed til ordinær

Generalforsamling 2015
Lørdag d. 2. maj kl. 17.00

i Teorilokalet på Livgardens Kaserne
Mødested:

Porten til Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, 1123 København K

Foreløbig dagsorden 2015
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren gennemgår regnskabet for 2014
4. Kassereren fremlægger budget for 2015,
		 herunder fastlæggelse af kontingent for 2016
5. Valg af næstformand
6. Valg af bestyrelsessuppleant
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Indkomne forslag:
			 • Forslag til Vedtægtsændringer fra Thomas Bugge.
			 • Forslag til Vedtægtsændringer fra Bestyrelsen.
10. Eventuelt

Regnskab 2014, Budget 2015 og Indkomne forslag kan ses på
www.tambourforeningen.dk fra d. 25. april
og rekvireres ved henvendelse til: kasserer-tambourforeningen@hotmail.dk

Tilmelding:

Senest mandag den 27.04.2015 på aktivitet@hotmail.dk / 40 86 15 55
Opgiv: Navn / Fødselsdata / Medlemsnr. / Mail-adresse /
evt. bil-reg.nr. (hvis parkering på kasernen ønskes)

BEMÆRK: Grundets den seneste udvikling er der ekstra sikkerhedsforan-

staltninger på kasernen. Du skal være registreret for at få adgang til 		
Livgardens Kaserne. Bliver du forsinket - Ring 40 86 15 55
VIGTIGT - Der vil være fælles samlet indgang ved porten kl. 16:45

Efter GF’en er der kammeratligt samvær med mad, vin, øl og en lille een !
Tag evt stikker, pats og fløjte med ! - det kunne jo være . . . !!!
HUSK: - også tilmelding til dette.

Hvad kunne DU tænke dig,
GANG I FORENINGEN
at deltage i ?
•
•
•
•
•
•

at mødes en eller to gange om året til hygge, lidt spil/snak/mad ?
kunne årgangsparaden være den ene ?
vil DU øve lidt mere ?
vil du i uniform, spille for en Garderforening ?
så har vi NYE trommer og fløjter !!! -  også gamle . . .
et repertoire der kan spilles og som “Gamle Gardere” kan gå i takt til . . .

- Kom ud af busken Tambour . . .

Skriv til: tambourerne@hotmail.com

Den sidste Novemberparade
Der blev marcheret . . .

- og der blev hygget . . .

GANG

I

FORENINGEN

