
Referat fra Generalforsamling den 22/2-19 

1. Anders Plovdahl enstemmigt valgt til dirigent 

2. Årsberetning fra Anne  

- Anne sender live fra Berlin, hvor hun er nede og blive klogere på hvordan man laver 

erindringsteater. 

- Sidste år var der ikke meget på programmet på teateret : 

• Klip fra 70 år – med nye og gamle scener fra teatrets historie 

• Nyt område: Mindernes teater m/ fast gruppe af seniormedlemmer som har arbejdet sammen 

siden sidste generalforsamling. Tager ud og optræder på plejehjem mm. Veluxfonden sponsorer 

30.000 kr. Nye medlemmer er velkommen. 

• Der er forsøgt med revy sidste år – er hverken helt eller halvt færdigt, men ligger i skuffen til nye 

ildsjæle.  

• Teaterakadami er forsøgt, men venter på bedre tider. 

• Ondskaben: Nikolai havde hovedrollen – Jette instruktør. 500 Unge fra 7-9 kl. var inde og se den. 

Der ses gerne mere af den slags teater.  

• One shot of history: Genopsættes efter 10 år. Pr. dd. Er der solgt 140 billetter – SÆLG GERNE FLERE 

– der laves 17 forestillinger med plads til 150 pers. Pr. forestilling. Plakater er så småt under 

produktion.  

• Teatersalen er lånt ud til ungdomsskolen, som laver forestilling  

• Dorthe Albrektsen har indgået et samarbejde med teateret i forbindelse med STAFET FOR LIVET, 

hvor hun står i spidsen for et hold der samler ind til et tidligere medlem.  

• Kulturnatten: Deltog vi, men det var lavt besøgt. Håber på bedre besøgstal i år.  

• Foreningernes dag: God dag med mange besøgende.  

• Sommerfest: ca. 20 deltager og det kunne godt gentages. 

• Dats kursus i efteråret. Der opfordres til man ansøger om deltagelse.  

• Styregruppen:  

Barpriserne er steget, så medlemmer betaler fuld pris i baren, men kan købe til medlemspris ude bag 

ved.  

Medlemshjul – kalender for året 

Persondata burde være opdateret 

Der har været vandskade i vores ene bygning. Oprydningen er i gang, men der mangler at blive renset 

tøj.  

Regi-rum skal ordnes , men Jette Fåborg mangler hjælp til dette. 

Kommunikation – bedre fokus på at være synlig. Mere opslag på Facebook, mail, Hjemmeside mm. 

Håber den nye styregruppe kan være behjælpelig med det. 

For at sikre det ikke løber løbsk med økonomi mm., skal der deltage ne person fra hver produktion på 

Styregruppemødet som aflægger ” hvordan går det rapport”.  

Der skal findes en afløser til brugerrådet i stedet for Niels Broholt 

Muligvis på programmet i det nye år: Mindernes teater, Nissebanden, Benny Andersen. Kontakt 

styregruppen for nærmere info. 



Beretningen enstemmigt vedtaget. 

3. Revideret regnskab v/Poul Stahlschmidt: 

- Poul har trykt kopi der ligger i salen 

- Der er mange kontingenter pt. Formegentlig grundet One Shot of History.  

- Klip fra revy: gav underskud 2.036,52,- 

- Ondskaben gav overskud: 6.934,35,- 

- Mindernes teater : Ikke afsluttet 

- Bar: Underskud på 1.998,42,- 

- Microporter afskrevet for sidste gang i år – har været betalt over de sidste 5 år.  

- Masken har 40 års jubilæum – Sprøjtehus Teateret gav dem for 550,- 

- Der er konsekvent underskud på baren, dette blev drøftet hvad det skyldes og forslag til hvordan 

det kan retttes op. Der er på tale at lade baren gå ind under de enkelte produktioner.  

- Der er kommet ny leverandør på baren, som kan levere fra dag til dag næsten. Dette kan sikre der 

ikke bliver for  meget spild da det ikke står og bliver for gammelt.  

- Budget for 2019 skal ikke godkendes, men laves fordi der har været ønske om det.  

- Regnskabet enstemmigt godkendt.  

4. Fastsættelse af kontingent: Ingen ændringer – enstemmigt vedtaget. 

5. Indkommende forslag: Ingen 

6. Valg af ny styregruppe: 

- Henrik Hansen – Nyvalgt 

- Axel Lindhart – Nyvalgt 

- Nickolai Dennis Larsen – Nyvalgt 

- Anders Plovdahl – Genvalgt 

- Jette Fåborg – genvalgt 

7. Suppleanter til styregruppen:   

- Lea Czanieska Meyer  

- Ida Stæchmann 

8. Repræsentant for børne/ungegruppen:  

- Sebastian 

9. Kassere: Poul Stahlschmidt – genvalgt enstemmigt  

10. Valg af 2 revisorer 

- Else Bønsing 

- Lizzi Kaufmann Lund  

- Suppleant:  Lise Sanders 

11. evt.  

- Torben: Tak til den tidligere styregruppe for godt arbejde og velkommen til den nye. STORT 

BIFFALD 

- Gry: Tak for stor opbakningen til Ondskaben, ked af der ikke var så stor opbakning til hendes 

monolog. Men der var ros fra Nickolai for det arbejde gry havde lagt for dagen og håber det kan 

blive en gentagelse med større opbakning.  

- Det blev vedtaget der er 1 gratis billet pr. produktion  

Mødet afsluttet – Tak for god ro og orden        

Referat af Karina Plovdahl  

Nyt styregruppe møde er fastsat til den 25/3-2019 kl. 19.00 


