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REFERAT 
MCD’s ORDINÆRE GENRALFORSAMLING 

2017 
16. APRIL KL. 18:00 – 19:15, PILEGÅRDEN, BRØNSHØJ 

 
  

1. Valg af dirigent. 

Jens Bjørn valgt til dirigent. 

 

2. Præsidentens beretning.  

Hvad der er sket for et år siden – det ligger langt væk. Så en af de helt store 
begivenheder i sæson 2016/17 – nemlig IMF i Aalborg er absolut fortid. Et 
samarbejde mellem MCD, MCÅ og MCS og et særdeles kraftigt tilskud fra 
AKKC. MEN GOD MAGI I VERDENSKLASSE. Det trak ca. 70 tryllekunstnere fra 
Danmark og en fra Norge (han er også dansk). 
Der har været 12 MCD arrangementer. Hertil kommer Skovridderkroen med 
Bistro Magi som fortsætter samt Tribinis og Pjerrots tryllepriser. Jeg synes, at 
vi har leveret god magi til medlemmerne. Endelig er der samarbejdet med 
Pegani, hvor vi i princippet betaler kontingent retur til medlemmerne. Eller 
sagt på en anden måde: ”Vi har fået ca. 55.000 kr. ind og leveret magi for 
godt 30.000 til medlemmerne. Bestyrelsen har drukket kaffe på min regning – 
så det er ikke her, pengene forsvinder. 
Biblioteket har langt om længe fået liv. David Tholander, Mikkel Falbe og jeg 
har ryddet op og er ved at lave et sted, hvor der kan holdes mindre møder. 
Biblioteket har ikke kunnet benyttes, fordi intet var på plads. Det er på vej. 
Det kræver, at der laves en biblioteksgruppe, der vil tage vagten på en 
ugentlig åbningsdag. Og der er meget magisk guf i biblioteket. Det er ganske 
herligt at se nyheder i 500,- kr. klassen beskrevet i publikationer fra 50’erne. 
Medlemstallet synes stabilt et sted mellem 70 og 80 personer. Og det er nok. 
Gamle dage kommer ikke tilbage. Men der er nye dage at glæde sig til.  
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3. Forelæggelse af regnskab og godkendelse heraf. 

Regnskabet blev forlagt af kassereren. Mads noterede sig en forøget  

kontingentbetaling på grund af en effektiv rykkerindsats. Regnskabet, der var 
udleveret, blev godkendt.   

 

Hvad angår budgettet bemærkede formanden, at vi kan godt selv, og det vil 
vise sig i 17/18. Og vi fortsætter naturligvis samarbejdet med Pegani. 
Bistromagi og lignende vil vi gerne fortsætte med. Tribinis Tryllepris og 
Pjerrots Børnetryllepris er også på programmet i næste sæson. Vi skal holde 
DM næste gang. Det koster formentlig 5.000 kr. Børnetryl organiseres i 
samarbejde med et storcenter, der vil betale børnetryllerikonkurrencen. 
Vi fortsætter bibliotekets ”horrible udgift” på 15.000 kr, og forventer at åbne 
efter sommerferien. 
Seminarer for 18.000 kr. – såvel egne som i samarbejde med Pegani.  
 

4. Indkomne forslag.  

Ingen 

 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Sidste år foreslog salen under ”Eventuelt” at hæve kontingentet. Bestyrelsen 
foreslår at hæve ordinært medlemskab til 800 kr. om året. Forslaget vedtaget 
enstemmigt. 
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6. Valg af kasserer og 3 (tre) bestyrelsesmedlemmer (ulige år).  

- Kassereren Mads Fencker stillede ikke op. Joachim Solberg stillede op blev 
valgt.  

- Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

  Mikkel Falbe var på valg - og blev genvalgt.  

 Nicolaj L. Christensen var på valg – og blev genvalgt. 

 Da Joachim blev kasserer, opstillede Jakob Rasmussen – og blev 
valgt. 

  

   

    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Brian Christensen og Mikkel Frøland  

    Valg af 2 revisorer: genvalg Robert Mark, genvalg Michael Larsen. 

 

7. Eventuelt. 

Joachim foreslår, at vi deler mails med de andre klubber i landet. Det kræver 
dog, at vi deler arkiv med dem, hvilket der er noget lovgivning om. Så kan vi 
måske også spare (alle sammen) på seminarister, da vi kan forhandle om 
mængderabat. 
Joachim vil arbejde for, at man kan betale kontingent via hjemmesiden? Det 
kan godt lade sig gøre. Også entré til vores arrangementer. 
Fra salen blev spurgt til forskellen på præmier i børnetrylleri og andre 
kategorier. Bestyrelsen oplyste, at det skyldes forskelle i sponsorater. 
Herudover skal overvejes at give gavekort i stedet for kontante præmier.  
   
  
 
 


