
Referat Sprøjtehusteatret’s generalforsamling den 24. februar 2017 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent  

 Anders Plovdahl valgt som dirigent. 

 

Pkt. 2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretning 

Anne Kristiansen gennemgik styregruppens beretning. Styregruppens beretning blev 

enstemmigt vedtaget. 

Beretningen udsendes sammen med referatet for generalforsamlingen- 

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet. 

Poul Stahlschmidt gennemgik regnskabet, som var meget positivt. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt. 

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent. 

 Det blev enstemmigt vedtaget, at fastholde det nuværende kontingent 

 Børn under 15 år 200,00 kr. 

 Alle over 15 år. 400,00 kr. 

 Støttemedlemmer 150,00 kr. 

Der var forslag om, at børn der havde det svært økonomisk ved at være medlem på 

grund at kontingentet, kunne være med gratis. Styregruppen tager dette op til 

drøftelse. 

Pkt. 5. Indkomne forslag til vedtægtsændringer. 

I § 2 tilføjes:  ”Samt at arbejde ud fra foreningens værdigrundlag og vision”. Dette 

blev enstemmigt vedtaget. 

I § 6 tilføjes: ”Børnegrupperepræsentant vælges for 1 år af gangen”. Dette blev 

enstemmigt vedtaget. 

I§ 6 står: ”Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Generalforsamlingen 

er amatørscenens højeste myndighed.” 



Forslag til ændring: ”Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.”  Forslaget vedtaget. 1 

undlod at stemme. 

I § 3 står: ”Foreningen er tilsluttet Dansk Amatørscene Samvirke. Foreningen 

repræsenteres, om muligt, på DAT’s generalforsamling (Storstrøms Kreds) af aktive 

medlemmer. 

Forslag til ændring: ”Foreningen er tilsluttet DATS – Landsforeningen for dramatisk 

virksomhed. Foreningen repræsenteres, om muligt, på DAT’s årsmøde af aktive 

medlemmer.” Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt. 6. Valg af medlemmer til styregruppen. 

 På valg er: 

 Anders Plovdahl – modtager genvalg 

 Anne Kristiansen – moder tager genvalg 

 Jette Faaborg- modtager genvalg 

 Niels Broholdt – modtager genvalg 

 Gry Løvgren – modtager ikke genvalg 

Valgt blev: 

 Anne Kristiansen 

 Anders Plovdahl 

Jette Faaborg-Andersen 

Niels Broholdt 

Laura Marqvorsen 

 

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen. 

 Opstillede: 

 Kai Blomberg 



 Henrik Tordrup Hansen 

 Anni Flensted 

 Marina Kjærgård 

 

Da der ikke før valghandlingen var givet, de opstillede kandidater, mulighed for at 

præsenterer sig selv, blev der stemt om der skulle foretages en ny afstemning, efter 

at kandidaterne havde fået mulighed for at præsenterer sig selv. 3 ønskede 

omstemning, resten af forsamlingen ønskede ikke en omstemning.  

Resultat: 

37 afgivne stemmer 1 blank. 

 

Valgt blev: 

Anni Flensted 

Marina Kjærgård 

 

Pkt. 8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen 

Da der ikke var repræsentanter for børnegruppen tilstede på generalforsamlingen, 

blev det besluttet at tage emnet op på næste møde i børnegruppen, og der foretage 

valget af 1 repræsentant for børnegruppen styregruppen. 

 

Pkt. 9. Valg af kasserer 

 

Poul  Stahlschmidt blev valgt med klapsalver fra forsamlingen, som må formodes at 

være en enstemmig vedtagelse. 

 

Pkt. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

 Valgt som revisorer blev: 



 Lizzi  Kaufmann-Lund 

 Else Bønsing 

 Som suppleant: 

 Gry Drud Løvgren 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

 

Der var forslag om at der blev indrettet en egentlig systue, som lå tæt på teatersalen. 

Det blev diskuteret, hvor et sådanne rum kunne indrettes. Styregruppen vil se på 

problemet og prøve at finde en løsning. 

 

Poul efterlyser at, når man har brugt nogle penge der skal refunderes, så skriv lige 

hvad de er brugt til på bonnen.  

 

Ønske fra generalforsamlingen, om at det ikke altid er populære produktioner, der 

sættes op. Men at der også laves smallere eller eksperimenterende produktioner, 

hvor der nok ikke er det store overskud at hente. Dette ville kunne styrke og udvikle 

teaterets medlemmer. Så er der nogle der har en ide til en ”seriøs”  eller 

eksperimenterende produktion, så kan man få hjælp fra styregruppen til at lave et 

budget, og send så en mail til styregruppen, sprøjtehus.teatret@gmail.com  .Der var 

forslag om at man henlægger 1-2% af overskuddet til at dække disse produktioners 

eventuelle underskud. 

 

Det tidligere oplæg om evt. at støtte børn, der havde det svært økonomisk, kom op 

igen. Else meddelte, at hun gerne sponserede 2 børns kontingent. Det er også en 

mulighed som styregruppen må tage stilling til. 

 

Foreningen søger en der kan tage sig af hjemmesiden. Lea har lagt billet ind på 

pladsen, tak for det. 

 

mailto:sprøjtehus.teatret@gmail.com


Lizzi takkede styregruppen for den fremdrift der er kommet gennem de senere år.  

 

 

 

 

 

Poul Wagner 26.02.2017. 

 

 

 

 

 

  

  


