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Referat af Magisk Cirkel Danmarks ordinære generalforsamling 2022  

 

 

Præsidentens beretning:  

Veloverstået sæson trods halvt kontingent og digitale møder, bl.a. takket være meget 

egenproduktion. Efterårets Copenhagen Magic Cup var velbesøgt, men 

konkurrencedeltagere var svære at rekruttere, ligesom ved Pjerrots Børnetryllepris og 

Tribinis Tryllepris på Bakken i august. Der findes meget talent og gode ideer blandt 

Cirklens egne rækker, som desværre holdes gemt i ærmet i stedet for at blive vist 

frem, og vi skal blive bedre til at stille os op foran hinanden. Tak for 14 gode år, og 

særlig tak til Joachim.  

 

Regnskab:  

Mange penge brugt på præmier som motivation, men Joachim foreslår en nedsættelse 

af de sædvanlige 3.000 kr. til 2.000 kr. Regnskab godkendt.  

 

Indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag.  

 

Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslår 800 kr. årligt igen. Vedtaget.  

 

Budget:  

Ukendt pga. Bakken.  

 

Valg:  

Andreas Brunsborg Larsen stiller op som præsident. Valgt.  

Dennis Beokow er på genvalg som bestyrelsesmedlem. Genvalgt.  

Mads Fencker stiller op som bestyrelsesmedlem. Valgt.  

Brian Christiansen er på genvalg som suppleant. Genvalgt.  

Stefan Åby stiller op som suppleant. Valgt.  

Robert Mark og Michael Larsen er på genvalg som revisorer. Genvalgt.  

 

Eventuelt:  

- Andreas fortæller om et spørgeskema, der i første omgang sendes ud til aktive 

medlemmer for at indhente meninger og ideer til næste sæsons møder. Senere sendes 
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det også ud til gamle medlemmer og andre ikke-aktive for potentielt at lokke dem ind 

igen.  

- Joachims forslag om præmienedsættelse debatteres og rejser mange spørgsmål. 

Hvor meget motiverer penge, generelt samt specifikt ift. professionelle kontra 

amatører?  

- Skal der være pokaler?  

- Hvordan rekrutteres optrædende i det hele taget bedst til konkurrencer og andre 

arrangementer?  

- Er der forskel på offentlige og ’lukkede’ konkurrencer?  

- Skal der være øverunder m. coach inden offentlige konkurrencer, og vil det i det 

hele taget hjælpe, hvis vi har mere sammenhold og støtter hinanden mere i vores 

udvikling?  

- Anders Lilleøre vil gerne engagere sig med et friskt pust til juniorafdelingen. 
 

 


