Ordinær generalforsamling
afholdes på
Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København K.

Lørdag den 23.03.2022 kl.14.00

Endelig Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af de reviderede regnskaber
4. Forelæggelse af budget
			 samt fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
			 SE NÆSTE SIDE
6. Valg til bestyrelsen
				 Mikkel Kejser er på valg
				 Morten Thurø er på valg
7. Valg af bestyrelsessuppleant
				 Claus Harkjær er på valg
8. Valg af revisor
				 Johnny Frederiksen er på valg
9. Valg af revisorsuppleant
				 Scack Kjærulf er på valg
10. Eventuelt.

Forslag til behandling på Tambourforeningens generalforsamling 2022
under dagsordenens punkt 5: Indkomne forslag
1. Tambourbladet genoplives. Det er (var) vigtigt for foreningen og for mange
medlemmer det eneste, de får (fik) for deres kontingent. Det er ikke nok med
en facebookside, også fordi ikke alle medlemmer har en facebookkonto, og
foreningens hjemmeside kan i sin nuværende form slet ikke erstatte bladet.
2. Hjemmesiden bør under alle omstændigheder have en gevaldig overhaling.
Måske skal foreningen ansætte en webmaster? Siden bør opdateres ofte, og den
bør have en offentligt tilgængelig præsentation af foreningen. Den bør have en
lukket afdeling, der kan tilgås af medlemmerne. Denne afdeling bør indeholde
generalforsamlingsreferater, regnskaber og nyheder, både om LG TAK og
foreningsanliggender, der bør være en medlemsliste med navn,
kontaktoplysninger og instrument samt selvfølgelig relevant læsestof (se evt.
BMW MC Klubs hjemmeside, jeg hjælper/foreviser gerne). Måske kan der
også blive plads til videoer og musikoptagelser? Digitaliseringen af gamle
numre af Tambourbladet bør genoptages og færdiggøres, så medlemmerne kan
læse alle de numre af bladet, der kan skaffes.
3. Foreningens liste over medlemmernes e-mailadresser er ikke komplet. Det har
senest vist sig på den måde, at flere ikke har fået den mail, der den 23/3 2022
blev udsendt angående koncerten d. 3/4 2022. Arbejdet med denne liste må
genoptages og gøres færdigt. Foreningen kan ikke forlade sig på
kommunikation via en ukomplet liste og Facebook.
4. Foreningen bør bestræbe sig på at hverve nye medlemmer, ikke blot blandt de
værnepligtige, der måtte blive optaget i korpset, men også blandt de mange for
længst hjemsendte tambourer. Annoncering i Garderbladet er en mulighed,
ligesom der måske kan annonceres gennem facebooksiden ”Soldater af Den
Kongelige Livgarde”, hvis administrator tillader det.
Thomas Bugge, OKT 77

