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Referat af Generalforsamling i Syddjurs Teaterforening
Onsdag den 26. september 2018 i Fuglsøcentret
Til stede fra Bestyrelsen: Liselotte Schlægelberger, Christa Egense, Kirsten Frederiksen,
Helle Fibiger, Kjeld Pedersen, Gitte Johansen, Annette Johansen.
42 medlemmer af teaterforeningen var mødt op.
1.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Geert Halberg valgt til dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet ved annoncering i Adresseavisen og på hjemmesiden
i foråret samt senest i Adresseavisen den 11. september 2018.
Annette Johansen valgt til referent.
Stemmetællere: Søren og Kjeld.

2.

Formanden aflægger beretning
Beretningen er vedlagt referatet. Gennemgang af sæsonens forestillinger. Lidt om
teaterseminar. Udfordringer med spillesteder. Samarbejde med Folkeuniversitetet. 2017/2018
har været et godt teaterår. Ingen bemærkninger til det fremlagte. Beretningen er 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. 22.815. Egenkapital pt. kr. 362.175.
Revisoren har ingen bemærkninger.
Ingen kommentarer til regnskabet, som godkendtes af generalforsamlingen.
Budget for sæson 2018/2019 fremlagt.

4.

Indkomne forslag a) fra bestyrelsen, b) fra medlemmerne
a) Bestyrelsen foreslår ændring i vedtægternes paragraf 6.
Gammel § 6:
Foreningens bestyrelse består af op til 8 medlemmer og søges sammensat med bredest mulig
tilknytning til det lokale miljø i Syddjurs Kommune, heraf vælges 7 medlemmer samt 2
suppleanter af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal. 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.
Genvalg kan finde sted. 1 medlem udpeges af Fuglsøcentret. Valgperioden afgøres af
Fuglsøcentret.
Ny § 6:
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og søges sammensat med bredest mulig
tilknytning til det lokale miljø i Syddjurs Kommune.
Medlemmerne samt 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal.
Valgperioden gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår i ulige år og 4 medlemmer i lige år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted.
Forslaget er vedtaget af over 75% blandt de fremmødte stemmeberrettigede medlemmer.
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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
Kirsten Frederiksen
Annette Johansen
Gitte Johansen
Christa Egense
Sigurd Koldste

(modtager genvalg) valgt.
(modtager genvalg) valgt.
(modtager genvalg) valgt.
(modtager ikke genvalg).
(modtager ikke genvalg som suppleant).

Nye kandidater til bestyrelsen
Ole Schøler valgt.
Suppleanter
Dorit Wium-Andersen valgt.
7.

Valg af revisor
Jürgen Jürgensen genvalgt.

8.

Eventuelt
Stor tak til Christa Egense for et godt bestyrelsesarbejde gennem mange år med overrækning
af gave og blomster.
Dirigenten takker for god ro og orden, generalforsamlingen afsluttet.

Referent Annette Johansen

Dirigent Geert Halberg
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