Nyhedsbrev Syddjurs Teaterforening august 2020
Generalforsamling 2020
Der indkaldes til generalforsamling i Syddjurs Teaterforening til afholdelse
torsdag den 24. september kl. 20.15 på Rønde Gymnasium i GeoboXen.
Før generalforsamling spiller forestillingen ”W/hole” på KulturHotellet i Rønde kl. 19.
Forestillingen er udsolgt.
Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår fremlægges til godkendelse.
Der orienteres om foreløbigt budget for den nye sæson.
4. Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne.
5. Fastsættelse af medlemskontingent.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
I henhold til dagsordenens punkt 4a er der indkommet forslag til vedtægtsændringer fra
bestyrelsen. Ændringsforslagene vedrører vedtægternes §7 og har følgende ordlyd:
Nuværende tekst: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, og næstformand og kasserer samt
et forretningsudvalg.
Ændringsforslag: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, som udgør
formandskabet.
Nuværende tekst: 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.
Ændringsforslag: Formandskabet varetager den daglige drift, forbereder sager til bestyrelsen og
udarbejder dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Nuværende tekst: Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i
henhold til godkendt budget.
Ændringsforslag: Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp i henhold til godkendt budget,
herunder en kasserer uden for bestyrelsen.
Øvrige tekst i §7 fortsætter uændret.
Covid-19:
Alle arrangementer i Syddjurs Teaterforening er Coronasikrede efter myndighedernes
anbefalinger. Det betyder blandt andet, at der til de enkelte forestillinger er færre billetter til salg
end normalt, så få bestilt hellere i dag end i morgen.
Kommende forestillinger:
Annas Verden den 2. og 3. oktober i Kom-Bi i Hornslet
Hurra kabaret med Jacob Morild den 20. oktober på Kulturloftet i Ebeltoft
Viva La Frida den 1. december I Kom-Bi i Hornslet
Se det fulde sæsonprogram på www.syddjursteaterforening.dk
Vi ses i Teatret – Husk at tage naboen, vennerne og familien med.
God fornøjelse.

