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27. september 2020

Referat af Generalforsamling i Syddjurs Teaterforening
Torsdag den 24. september 2020 i GeoboXen Rønde
Til stede fra Bestyrelsen: Liselotte Schlægelberger, Kirsten Frederiksen, Helle Fibiger, Ole Schøler,
Gitte Johansen, Kjeld Pedersen, Annette Johansen.
27 medlemmer af teaterforeningen inkl. bestyrelsen var mødt op.
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Geert Hallberg valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved annoncering i Adresseavisen og på hjemmesiden
samt udsendt nyhedsbrev til medlemmerne.
Annette Johansen valgt til referent.
Stemmetællere: Margit Hjort og Christa Egense.

2.

Formanden aflægger beretning
Beretningen er vedlagt referatet. Gennemgang af sæsonens forestillinger. Nye spillesteder,
Rosenholm Slot, Kom-Bi i Hornslet, Kulturloftet i Ebeltoft.Tak til samarbejdspartnere, hjælpere
og bestyrelsen. Bemærkning fra et medlem: Et imponerende arbejde teaterforeningen laver.
Beretningen taget til efterretning.

3.

Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til
godkendelse. Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson
Kassereren fremlagde regnskab. (Regnskab vedlagt).
Årets overskud kr. 74.387. Egenkapital pt. kr. 490.590.
Revisoren har ingen bemærkninger
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.
Budget for sæson 2020/2021 fremlægges.

4.

Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
a) Forslag til vedtægtsændringer af Vedtægter for Syddjurs Teaterforening

Forslaget omhandler alene ændringer i § 7:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, og næstformand og kasserer samt et
forretningsudvalg.
ÆF: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som udgør formandskabet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Forretningsudvalget varetager den daglige drift, men har ingen selvstændig
beslutningskompetence i større sager (over 25.000,- kr.) Udvalget forbereder sagerne til
bestyrelsen og udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.
ÆF: Formandskabet varetager den daglige drift, forbereder sager til bestyrelsen og udarbejder
dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Over forhandlingerne føres en protokol. Teaterforeningen forpligtes ved
Formand: Liselotte Schlægelberger, Brombærvej 10, Ugelbølle, 8410 Rønde. Tlf. 2872 5298
Næstformand: Ole Schøler, Havesangervej 3, 8420 Knebel. Tlf. 2371 6210
Kasserer: Kirsten Frederiksen, Nannas Vænge 58, 8543 Hornslet Tlf. 4035 9966, E-mail: kfas@mail.dk
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formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget.
ÆF: Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget, herunder en
kasserer uden for bestyrelsen.
Tekst skrevet med kursiv udgår og ændringsforslagene skrevet med rødt indsættes. Alle
ændringsforslag enstemmigt vedtaget.
5.

Fastsættelse af medlemskontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent på 100 kr. pr. person.
Forslag vedtaget.

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
Annette Johansen
Ole Schøler
Kirsten Frederiksen
Gitte Johansen
Liselotte Schlægelberger

(modtager genvalg) valgt. 23 stemmer
(modtager genvalg) valgt. 23 stemmer
(modtager ikke genvalg)
(modtager ikke genvalg)
(udtræder af bestyrelsen)

Nye kandidater til bestyrelsen
Søren K. Lauridsen valgt 18 stemmer
Lisbeth Larsen valgt 22 stemmer
Helle Bach 14 stemmer
Line Vindum Mikkelsen valgt 22 stemmer
4 er valgt for 2 år og 1 er valgt for 1 år. Bestyrelsen træffer efterfølgende beslutning om, hvem
der er valgt for 1 år.
Suppleanter
Helle Bach valgt
7.

Valg af revisor
Jürgen Jürgensen genvalgt.

8.

Eventuelt
Bemærkninger fra medlemmerne: Dejligt med et varieret program.
Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer med blomster og gavekort.
Dirigenten takker for god ro og orden. Generalforsamlingen afsluttet.
Tak fra den afgående formand.

Referent Annette Johansen

Dirigent Geert Hallberg

Formand: Liselotte Schlægelberger, Brombærvej 10, Ugelbølle, 8410 Rønde. Tlf. 2872 5298
Næstformand: Ole Schøler, Havesangervej 3, 8420 Knebel. Tlf. 2371 6210
Kasserer: Kirsten Frederiksen, Nannas Vænge 58, 8543 Hornslet Tlf. 4035 9966, E-mail: kfas@mail.dk

