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1. Valg af dirigent. 

Bjarne Olesen blev foreslået og valgt. BO konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
og gav ordet til formanden. 

 
2. Formanden aflagde beretning. 

Beretningen er vedhæftet som bilag 1.   
Beretningen blev vedtaget med akklamation. 
Der var både ris og ros til den nye bookingordning. Flere havde fundet den vanskelig. Vi har lovet, at 
en del af besværlighederne skal være ryddet af vejen inden næste år. Andre udtrykte tilfredshed med 
selv at kunne vælge pladser og udprinte billetterne straks.  
I forbindelse med Gadeteaterfestivalen blev der fra bestyrelsens side udtrykt stor tak til vores 
sponsorer for at have været villige til at flytte deres sponsorat til næste år uden ekstra ansøgninger. 

 
3. Kassereren forelagde regnskab. 

Årsrapport 2019 – 2020 er vedhæftet som bilag 2. 
Godkendt uden spørgsmål og med akklamation. 
 

4.    Der forelægges endeligt budget for den igangværende sæson. 
5.    Der forelægges foreløbigt budget for den kommende sæson. 

          De to punkter blev slået sammen.  
          Abonnementsgebyret blev fastholdt på 55,00 kr. 
 
          Der blev spurgt til teaterforeningens økonomiske situation i forbindelse med aflysninger, dubleringer    
          m.m. under Corona. Kassereren oplyste, at staten har opretholdt formidlingsstøtten (15.400 kr ) til  
          forestillingerne med ¼ af pengene til teaterforeningen og ¾  til teatergruppen. Vi håber, at vi også kan  
          opretholde støtten til de dublerede forestillinger.  
 
            BRK har droppet den varslede besparelse på 30.000 kr af deres støtte til Teaterforeningen. 
    
            Budgettet blev godkendt med akklamation. 

 
6.   Indkomne forslag. 
           Ingen. 
 
7.   Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg: Jette Glavind Pedersen, Kirsten Mortensen, Hans-  
       Jørn Karlsen (modtager ikke genvalg) og Johan Sørensen. 
     Bestyrelsen foreslog Peter Kjøller som nyt bestyrelsesmedlem efter Hans-Jørn Karlsens udtræden.  
     Peter Kjøller har været med i hjælpegruppen på scenen i mange år, og der var stor tilfredshed med,   



 

 

     at han har sagt ja til at gå ind i bestyrelsen. Der var genvalg af de øvrige 3, der var på valg.  
 
     Ingen af de to suppleanter var på valg. 
 
     Formanden takkede Hans-Jørn Karlsen for hans lange og trofaste indsats i bestyrelsen, og overrakte   
     en erkendtlighed. 
 
 
 
8. Evt.  
 
      I forbindelse med aflysningen af Malmø turen kunne bestyrelsen oplyse, at Malmø Musikteater  har 
      streamet forestillingen Funny Girl, og man kan købe sig ind på en forestilling for formedelst 100  
      sv.kr. via musikteatrets hjemmeside. 
      Der blev udtrykt stor ros til bestyrelsen for dens store arbejde for teaterlivet og abonnenterne. 
 
      Derefter var der udlodning af 5x2 billetter til udvalgte af Teaterforeningens forestillinger. 
 
       Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og Formanden afsluttede med at takke   
       dirigenten for hans indsats. 
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        Jette Glavind Pedersen                Bjarne Olesen 
        Formand                                          Dirigent. 


