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Referat af generalforsamling i Teaterforeningen Bornholm d. 27.9.2021 på Rønne 
Theater. 
 

1. Valg af dirigent. Bjarne Olesen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt varslet og indkaldt efter reglerne.  

2. Formanden aflægger beretning. (beretning vedlagt som bilag)  
    Der var ingen spørgsmål. Bestyrelsen blev rost for hjælpsomhed med den digitale    
    booking. Beretningen blev godkendt med applaus.   

3. Kassereren forelægger regnskabet. Han redegjorde for de forskellige udfordringer, der 
har været omkring tildeling af støtte fra stat og kommune på grund af Corona. Der har 
været en del ændringer undervejs, og det betyder, at de opgivne tal kan ændre sig. Erik 
håber, at det er på plads inden årets udgang.  
TB har fået 40.000 kr fra Bornholm Brand, disse penge har vi efter aftale med BB ladet gå 
videre til Rønne Theater, der lider mest af os alle under tabet af lejeindtægter, vi bliver 
kompenseret af statsstøtte. 
Gadeteatret endte med at give et mindre overskud, hvilket betyder, at den ikke behøver 
støtten på 40.000 fra TB. 
Undtagelsesvis har bestyrelsen set bort fra reglen om, at alle arbejder gratis, og har 
udbetalt nogle mindre beløb til de bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en stor indsats, 
samt til Kurt, der har brugt et enormt antal timer med at ombooke billetter. 
Regnskabet godkendes med applaus, og EH takkes for sin meget store indsats med at 
holde fast i trådene og udgifterne under meget vanskelige betingelser. 
 

4. Der forelægges endeligt budget for den igangværende sæson. 
 

5. Der forelægges foreløbigt budget for den kommende sæson. 
 

Disse godkendes under samme punkt. 
 

6. Indkomne forslag                                                                                                                                        
Ingen. 
 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Sanne Prag, modtager genvalg. 
               Bjarne Olesen, Eva Sort og   Lene Koefoed modtager ikke genvalg.  
              Sanne Prag vælges sammen med Dorthe Sørensen, Peter Kruchow og Lis Bech, der  
               genindtræder i  bestyrelsen efter at have været suppleant. 
               Suppleant Pernille Koch modtager ikke genvalg.  
               Som nye suppleanter vælges Ingrid Eriksen og Thomas Danielsen. 
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8. Evt. Vi drøfter, hvad vi kan gøre for at øge billetsalget. Vi bruger pressen flittigt, 
annoncer og foromtale af forestillingerne. Vi reklamerer meget for vores hjemmeside, er 
til stede på facebook og udsender 5 -6 Nyhedsbreve på år. Forsamlingen har ikke nogen 
bedre ideer, men roser bestyrelsen for det gode repertoire, og den store energi, der 
lægges i arbejdet for teaterforeningen. 
 
KM opfordrer folk til at tilmelde sig nyhedsbrevet. 
 
De fire afgåede bestyrelsesmedlemmer takkes hjerteligt for deres indsats for 
teaterforeningen.  
Bjarne Olesen i 22 år, Lene Koefoed i 4 år, Eva Sort i 11 år og Pernille Koch i 2 år.  
 
Endelig takkes dirigenten for ledelsen af mødet. 
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Bjarne Olesen Dirigent                                               Jette Glavind Pedersen formand. 

 
 
 
 
 
 


