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Sag: Generalforsamling 2020 

Sted: Sprøjtehusteatret Dato: 22.02.20 Kl.: 16.00 

Deltagere: 41 stk. 

Fraværende:  

Inviteret:  

 

Pkt. Dagsorden Referat 

1 

 
Valg af: 
 

 
Sagsfremstilling: 
 
Dirigent: Anders P. godkendt  
Referent: Nikolaj L. godkendt  
 
Dette er en beslutningssag. 
 

2 

Godkendelse af 
årsberetning. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Årsberetningen blev i år leveret at Gitte og Ida som en sang til stor glæde for 
forsamlingen. 
Forsamlingen kunne godkende årsberetningen, dog var der interesse for at høre 
omkring hvad styregruppen havde beskæftiget sig med udover de store opgaver. 
 
Her kunne styregruppen oplyse at, der bl.a. har været arbejdet omkring samarbejdet 
med den nye revyskole, flytning af kostume, øget aktivitetsniveau, ny hjemmeside.  
 
Årberetning 2020 Sang  
 
Vi samlet her i dag 
Vi fejrer fødselsdag 
Men ikke mer om det 
For nu skal vi t´ed 
Vi vil årsberette 
Og vi er parate 
Til at synge året højt for jer. 
 
Vi skal ha´ overskud 
Inden året render ud 
Så vi i Styregruppen 
Ikke ryér på rumpen 
Hjemmesid´n er fixet 
Ikke længere kixet 
Vi takker vores lille mediemus 
 
One shot of history 
Fik Anders til at si 
Gør det I godt kan li 
Det blev noget griseri 
Der var både ludere, præstemand og bander 
Kirkergænger-band var også med. 
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Så skete der et skift 
Det gav et kæmpe pift 
17.000 kroner og en masse toner 
Kurt og Lizzy skabte 
Succes til hus de bragte 
Benny holdet de slog til igen. 
 
Tirsdagsklub og kurser 
Det er vors´ ressourcer  
Jernstænger på toppen 
Gunsehud på kroppen 
Nu må vi se fremad 
Vi har fået lagkage 
Og nu kommer vi til næste punkt. 
 
Ambitioner har vi nok af 
Teater kræver mokka 
Fremtiden er sikker 
Revy er noget der hitter 
Børneforestilling 
den har fået bevillig 
Skål imens vi venter på Godot. 
 
Vi synger højt hurra 
70 vi bliver i A 
Vi triller lidt med tungen tra la la la lala 
Vi fejrer Sprøjtehuset  
Så løft nu alle kruset 
Ha en herlig weekend og vi ses   
 
Dette er en orienteringssag.  
 

3 

Aflæggelse af 
revideret 
regnskab, samt 
godkendelse. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Poul fremlægger regnskab. 
 
 

• Kan generalforsamlingen godkende det fremlagte regnskab – godkendt. 
 
 
Styregruppen overrakker Poul gave som tak for Pouls altid store hjælp, Poul 
modtager stor anerkendelse fra forsamlingen.  
 
 
Lissi nævner vi skal være bedre til at fastholde de unge, Lise forslår måske en 
uddannelse i dette, Anders forslår at lave personer med ansvarsområder. 
Anne fortæller hun har søgt Velux om penge mobillyd anlæg. 
 
 
Dette er en beslutningssag. 
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Fastsættelse af 
kontingenter. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Ingen ændringer  
 
Dette er en beslutningssag. 
 
 

5 

Indkommende 
forslag.  

 
Sagsfremstilling: 
 
Der er ikke forlagt styregruppen nogle forslag. 

 
Dette er en orienteringssag.  
 

  

Valg af 
medlemmer til 
styregruppen. 

 
Sagsfremstilling: 
 
På valg er: 
 

• Gitte Tinggaard – modtager genvalg. 

• Poul Wagner – modtager genvalg. 

• Mogens Thelle – modtager genvalg. 

• Niclas Jansen – modtager genvalg. 
 

Ida og Camilla ønsker at stille op til styregruppen og derved skabes der kampvalg, 
der er der er 6 der ønsker at stille op og der skal vælges 4 forsamlingen får udleveret 
stemmesedler.   
 
Lizzi og Else vælges til stemmetæller. 
 
Da stemmerne er talt op, kan det oplyses at Gitte, Camilla, Mogens og Niclas er 
valgt til styregruppen. Forsamlingen vil gerne takke Poul for hans indsats i tiden i 
styregruppen ligeledes vil forsamlingen takke Ida for at stille op.  
 
Dette er en beslutningssag. 
 

7 

Valg af 
suppleanter til 
styregruppen. 

 
Sagsfremstilling 
 
I det forgangene år har styregruppen haft Ida og Lea som suppleanter, Lea har 
tidligere trukket sig grundet manglende tid. Forsamlingen vil gerne takke dem for 
deres hidtidige indsats. 
 
Der skal vælges 2 nye. Kirsten, Ida og Poul ønsker at stille op til dette og derved 
opstår der kampvalg. 
 
Lizzi og Else vælges som stemmetæller. 
 
Da stemmerne er talt op, kan det oplyses at Ida og Poul vælges som suppleanter. 
Forsamlingen takker Kirsten for at stille op. 
 
Dette er en beslutningssag. 
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Valg af 
repræsentant fra 
børnegruppen til 
styregruppen. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Sebastian har været repræsentant for børnegruppen idet forgangene år, men 
grundet hans skift i det forgangene år fra Børnekontingent til alm. Medlem kan han 
ikke genopstille. 
 
Der spørges i forsamlingen om nogen ønsker at stille op, da dette ikke er tilfældet, 
skabes der debat i forsamlingen om man bør ændre vedtægterne fra 
børnerepræsentant til ungdomsrepræsentant, der oplyses at dette har der været talt 
om i styregruppen men grundet kontingentsats har dette ikke været ønsket fra 
styregruppen. 
 
Der nævnes fra forsamlingen at man skal fastholde de unge vi har og derfor forslås 
det at dette genovervejes, og der kommer forslag om at der gives dispensation så 
Sebastian kan vælges igen. 
Dette vedtages og Sebastian vælges igen.        
 
Dette er en beslutningssag. 
 

9 

Valg af kasserer. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Poul har været kassere i det forgangene år, forsamlingen vil gerne takke Poul for 
dette arbejde. 
  
Poul er genvalg. 
 
Dette er en beslutningssag. 
 

10 

Valg af 2 
revisorer og 1 
revisorsuppleant. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Lizzi og Else har været revisorer i det forgangene år, forsamlingen vil gerne takke 
dem for dette arbejde. 
 
Lizzi og Else er genvalgt.  
 
Torben har været revisorsuppleant i det forgangene år, forsamlingen vil gerne takke 
ham for dette arbejde.  
 
Torben er genvalgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er en beslutningssag. 
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Eventuelt. 

 
Sagsfremstilling: 
 
Kostumen efterlyser hjælp til at rydde op, vil gerne havde nogle af de unge ind som 
en del af kostumeafdelingen. 
Gry, Jette, Camilla, Ida og Clara oplyser at de gerne vil hjælpe med dette, derudover 
kan styregruppen oplyse at de er i dialog med kommunen omkring at inddrage fløjen 
i forlængelse med teatret til brug for Kostumen så den kan flyttes til beder lokaler. 
Derudover er der indtryk af at alle kommer og går i rummet og når der lånes tøj 
ligges dette ikke tilbage men blot henkastes på gulvet, der er opsat en bog til 
indskrivning hvis man låner tøj, derudover er der et ønske om at der laves en regel 
om at hvis der skal lånes skal dette gå gennem en af de ansvarshavende for 
Kostumen. 
 
Derudover er der stor ros og tak Niclas og Henrik for den flotte oprydning i regi 
rummet. 
 
Der har fra medlemmer være udtryk for at man har manglet offentliggørelse af 
referater fra styregruppemøder, dette har styregruppen være bevist om men som 
tidligere nævn har der været en overgangperiode fra den gamle til den nye 
hjemmeside hvor alle referater manuelt har skulle flyttes. Vi er i mål med den nye 
hjemmeside og alle referater er overført. Styregruppen oplyser at alle referater i 
overgangperioden har været tilgængelige på Facebook så vi derved har opfyldt 
krævet om tilgængelighed af referater. Styregruppen er klar over det ikke har været 
en optimal løsning men en nødløsning i overgangsperioden. 
 
Med den nye hjemmeside vil der komme informationsmail ud hver måned med 
aktuelle referat og de vil også ligge på hjemmesiden. 
 
Det forslås at alle referater underskrives at styregruppen ved hvert møde. 
 
Der er ønske om at der i foreningen skabe nogen sociale aktivitet som f.eks. en cafe 
hvor man kan mødes og hygge og snakke uden det nødvendigvis er i forbindelse 
med produktioner, men af mere uformel karakter. Derudover oplevelses der for 
nogen medlemmer at det kan være svært at blive en aktiv del af aktiviteterne da de 
tit sker i lukket forum, vi skal forsøge at blive bedre til at synliggøre aktiviteter.     
 
Styregruppen gjorde opmærksom på at dette skal gå begge veje, det blev nævnt at 
der har været holdt kursus, julefrokost, teatersport og at der genrealt til dette er en 
lille tilslutning. 
 
Der vil udarbejdes et skema til medlemmer med spørgsmål om ideer til fremtidens 
Sprøjtehus og tiltag.   
 
SoMe skal vi være mere OBS. På. 
 
Den store sprøjte-pris gik til Nikolaj. 
Den lille sprøjte-pris gik til Sebastian. 
 
Anders takker af for god ro og orden,  

 
Dette er en orienteringssag.  
  

 


