Website: www.syddjursteaterforening.dk
E-mail: syddjursteater@gmail.com

Referat af ordinær generalforsamling i Syddjurs Teaterforening den 20.09.2015
på Rønde Høj- og Efterskole
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Dirigent: Geert Hallberg.
Referent: Annette Johansen.
Stemmetællere: Kjeld Petersen og Gitte Brink.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning. I forlængelse af beretningen lægges der op til debat.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.
Kommentarer til eftersnak/introduktion. Ingen bemærkninger.
Kommentarer til den nye medlemsstruktur. Ingen bemærkninger.
Hvor mange tilskuere kan der være i Kulturhotellet? Ca. 100-120 på teleskopsæder. Ingen fast scene.
Foreningen vil evt. på et medlemsmøde inddrage medlemmerne i beslutning om valg af forestillinger.
Medlemmerne opfordres til at påvirke dem man kender i byrådet til at stemme for, at kommunen fortsat
giver tilskud, så foreningen kan bestå, helst med tilsagn om tilskud over en treårig periode.
3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.
Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.
Det reviderede regnskab blev fremlagt af foreningens kasserer Kirsten Frederiksen. Godkendt af
generalforsamlingen. Der blev orienteret om det foreløbige budget. Regnskab og budget kan ses på
hjemmesiden. Tilskud fra Kulturstyrelsen gives uafhængigt af, om der er tilskud fra Kommunen.
Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
a) Forslag til ændring af vedtægterne for Syddjurs Teaterforening §10. Ny formulering:
’…, idet fordelingen anvises af den siddende bestyrelse og godkendes af udvalg for Plan
Udvikling og Kultur i Syddjurs Kommune inden udlodning kan finde sted.’ udgår og erstattes af:
’Foreningens eventuelle nettoformue skal efter opløsning udloddes til almennyttige formål, der ligger i
naturlig forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.’
Enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.
b) Ingen rettidigt indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent kr.100, forslag godkendt.
Unge under 25 skal betale 50 kr. pr. billet uanset medlemsskab.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er: Kirsten Katholm, Helle Fibiger og Liselotte Schlægelberger – alle er villige til genvalg.
Alle blev genvalgt.
Suppleanter: Lisbeth Jæger og Birgit Mülbach – Lisbet Jæger er villig til genvalg.
Ny kandidat: Ingen forslag. Lisbeth Jæger blev genvalgt.
7. Valg af revisor.
Kjeld Petersen blev genvalgt som revisor.
8. Eventuelt
Tak til dirigenten.
Beklagelse af forkert dato annonceret til forestillingen Det andet sted.

Referent:

Dirigent: 27.09.2015
Annette Johansen

Geert Hallberg

Formand: Liselotte Schlægelberger, Brombærvej 10, Ugelbølle, 8410 Rønde. Tlf. 2872 5298
Næstformand: Christa Egense, Asylvej 2, Thorup, 8420 Knebel
Kasserer: Kirsten Frederiksen, Solskrænten 1, Ugelbølle, 8410 Rønde, Tlf. 4035 9966, E-mail: kfas@mail.dk

