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Generalforsamling i Syddjurs Teaterforening
Søndag den 18. september 2016
Tilstede fra bestyrelsen: Liselotte Schlægelberger, Christa Egense, Ulla Holmgaard,
Niels Villumsen, Annette Johansen.
Afbud fra: Kirsten Frederiksen, Kirsten Katholm, Helle Fibiger.
Der var mødt 35 medlemmer.
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Kjeld Pedersen valgt til dirigent.
Annette Johansen valgt til referent.
Stemmetællere: Venter til behov.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Ingen bemærkninger til dagsorden.
2.







Formanden aflægger beretning. (Vedlagt referatet).
Syddjurs Teaterforening sæson 2015 – 2016
Nyt spillested
”Traditionen Tro” i Kulturhotellet.
Samarbejdet med Syddjurs kommune
Tak til vore mange samarbejdsrelationer
Tak for samarbejdet internt i bestyrelsen
Kommentarer til repertoire? Ros fra et medlem for repertoiret.
Nyt samarbejde med Glasmuseet i Ebeltoft om en danseforestilling.
Kommentar: Er der dans bagefter?
Kommentarer til eftersnak og arrangementer?
God ting med eftersnak, refleksion over stykket og rollerne.

3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til
godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.
Niels Villumsen fremlagde regnskab og budget, da kassereren havde meldt afbud.
(Regnskab vedlagt). Revisoren har ingen bemærkninger. Stor ros til teaterforeningen fra et
medlem. Lidt uddybelse af baggrunden for økonomien. Regnskab og budget godkendt.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
a) Forslag til ændring af vedtægter for Syddjurs Teaterforening vedrørende §6 sløjfning af:
et medlem af bestyrelsen udpeges af Rønde Højskole og Efterskole.
Forslag vedtaget.
b) Ingen rettidige indkomne forslag.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 100 kr.
Vedtaget.
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6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer gælder for 2 år, idet 3
medlemmer afgår i ulige år og 4 medlemmer i lige år. Suppleanter vælges for et år ad
gangen.
På valg er
Ulla Holmgaard
Kirsten Frederiksen
Annette Johansen
Christa Egense
Lisbeth Jæger

(modtager ikke genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager genvalg)
(modtager ikke genvalg som suppl.)

Kirsten Frederiksen, Annette Johansen og Christa Egense genvalgt.
Nye kandidater
Bent Kjeldsen, valgt som suppleant.
Der var ingen af de fremmødte, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Der blev derfor
vedtaget at give bestyrelsen myndighed til efterfølgende at finde et medlem, der er villig til
at deltage i bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
Kjeld Pedersen
Valgt.

(modtager genvalg)

8. Eventuelt.
Ulla Holmgaard forlader bestyrelsen efter mange år, tak for hendes store engagement med
en buket blomster. Lisbeth Jæger forlader bestyrelsen som suppleant, tak med en buket
blomster.
Hvor mange pladser bliver der til publikum i Kulturhotellet. Nu 12 rækker af 9 pladser, men
måske flere på et senere tidspunkt med en anden opbygning. Egnsteatret har fortrinsret til
afholdelse af forestillinger på Kulturhotellet.
Dirigenten takker for god ro og orden og tak for i aften.

_________________________________________________________________
Referent Annette Johansen

Dirigent Kjeld Pedersen
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