
Musikernes 100-mands forening 1931 
v/ Michael Møller Christensen, kasserer 
c/o Sehested, Godthåbsvænget 27, 5 sal, 
2000 Frederiksberg. 
Telefon 0046 706 048 792 
mmc367@hotmail.com 

 

Kære venner og kolleger, medlemmer af Musikernes 100-mands forening 
 

Nu er det atter tid at ses til den årlige ordinære generalforsamling! Se indkaldelsen nedenfor. 

Vi er mange som med længsel har ventet på mere normale tider efter alle mulige nedlukninger og 

restriktioner som nu endelig er ophævet. 

Skulle nogle af jer være i restance med kontingentet, så kan det indbetales til vores konto i Nordea: 

Reg.nr. 2255 – Kontonr. 0112 122 370. 

A-medlemmer betaler 520,- / B-medlemmer betaler 260,- / C-medlemmer betaler 400,- 

Husk at angive navn (og gerne medlemsnummer hvis du kan huske det) når du indbetaler kontingentet. Er 

du i tvivl om noget, så kontakt mig. 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022: 

Søndag d. 6 marts kl. 14-17 på Rest. Allégade 10, Frederiksberg. 
Bus 8A går næsten til døren! 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden 

3. Regskab for 2020 og 2021 

4. Fastsættelse af præmie/kontingent for 2023 

5. Fastsættelse af takster for sygedagpenge og begravelseshjælp for 2023 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af a) formand, b) to bestyrelsesmedlemmer, c) bestyrelsessuppleant,  

d) regnskabsrevisor, e) kritisk revisor og f) revisorsuppleant 

       8.    Eventuelt 

Ad 3. Regnskab udsendes snarest. Revideret regnskab vil foreligge ved generalforsamlingen. 

Ad 4. Kassereren foreslår uændrede kontingentsatser. 

Ad 5. Kassereren foreslår uændrede takster (50,- / 1200,-) 

Ad 6. Der er onsd. 2/2 indkommet et forslag fra Angus Rollo. Forslaget lyder således: 

 ”Der udbetales 5000,- til alle nuværende medlemmer af foreningens formue” 

På grund af covid-19 pandemien og de efterfølgende konsekvenser og lockdowns er 

medlemmerne i 100-mands foreningen siden marts 2020 blevet udsat for, og oplevet, mange 

aflysninger af deres musikjobs og bestillinger. Det betyder at medlemmerne har mistet 

indtægter i usædvanlig lang tid under pandemiens strenge lockdown (næsten 2 år). De 

mistede indtægter skyldes de indførte restriktioner for at forhindre sygdommens spredning 

og de alvorlige helbredsmæssige konsekvenser som sygdommen kunne medføre. 

Ad 7. a) Holger ønsker ikke at fortsætte som formand. Generalforsamlingen skal derfor vælge en ny 

formand for en 2-årig periode. b) Jørn Rasmussen og Axel Vermehren er på valg. Begge modtager genvalg 

for en 4-årig periode. c) Liselotte Dan Schumacker er på valg. Hun modtager gerne genvalg for en 1-årig 

periode. d) Valg af en regnskabsrevisor for en 1-årig periode. e) Valg af en kritisk revisor for en 1-årig 

periode. f) valg ef en revisorsuppleant for en 1-årig periode. 
 

Tilmelding af hensyn til madbestilling m.m. til kassereren på mmc367@hotmail.com eller  

tlf. 0046 70 604 8792 senest fredag d. 25 februar. 

Foreningen byder på koldt bord samt en øl og en brændevin! VI SES SØNDAG D. 6 MARTS kl. 14 

 

Mange hilsener fra bestyrelsen v/kassereren!  
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