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Referat  

 
Generalforsamling i Teaterforeningen Bornholm 

28.9.2022 kl. 16.00 på Rønne Theater. 
 

 
1. Valg af dirigent.   
 
     Bjarne Olesen blev valgt. BO konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt  
     indvarslet og gav ordet til formanden for beretningen. 
 
2. Formanden aflægger beretning. 

 
Formanden aflagde en lang og grundig beretning, som blev godkendt med akklamation.  
(beretning vedlagt som bilag.) 
I forbindelse med oplysninger om Teaterforeningens samarbejde med Campus med 
formiddagsforestillinger, blev der spurgt, om abonnenter også kunne købe billetter til de 
forestillinger. Svaret var, ja, hvis der var ledige pladser.  
Bestyrelsen vil lave en procedure for dette og få oplysningerne spredt på hjemmesiden og i 
Nyhedsbrevet. 
 

3. Kassereren forelægger regnskab. (vedlagt som bilag)  
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev vedtaget med akklamation. 
 

4. Der forelægges endeligt budget for den igangværende sæson. (vedlagt som bilag) 
Budgettet blev godkendt. Der manglede enkelte poster i forbindelse med statstilskuddet, som 
ikke er udsendt til teaterforeningen endnu. 
 

5. Der forelægges foreløbigt budget for sæsonen 2023 – 24. Dette budget er kun en skitse, da 
programmet for 23 – 24 ikke er lavet endnu. Det blev godkendt af forsamlingen. 
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen. 

 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.  

 

mailto:Teaterforeningenbornholm@gmail.dk
http://www.teaterforeningenbornholm.dk/


 

 

Bestyrelsesmedlemmer på valg er:  Jette glavind Pedersen (ønsker ikke genvalg) Johan 
Sørensen (ønsker ikke genvalg)   Kirsten  Mortensen (er villig til genvalg) Peter Kjøller (er villig 
til genvalg)  
  
Bestyrelsen foreslår, at suppleant Thomas Danielsen stiller op til bestyrelsen, hvilket  
Thomas Danielsen er villig til. Bestyrelsen foreslår der ud over Nana Schiøtt Hansen som nyt 
medlem. Der var ikke flere forslag Der var genvalg af Kirsten Mortensen og Peter Kjøller og 
nyvalg af TD og NSH. 
 

      Valg af suppleanter: 
     Suppleant Thomas Danielsen stiller ikke op til suppleantpladsen. 
     Suppleant Ingrid Eriksen (er villig til genvalg)  
 
     Bestyrelsen foreslår genvalg af Ingrid Eriksen og nyvalg af Kirsten Lenz. De blev valgt. 
 
8. Eventuelt. 

 
Næstformand Lis Bech takkede de to afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres langvarige og 
kæmpestore indsats for Teaterforeningen Bornholm. Jette som medlem i 35 år heraf de 28 
som formand, og Johan for 12 år først som medlem af scenefolksgruppen og siden som leder 
af denne gruppe. 
Der var gaver, blomster og stående ovationer til de to nu afgåede bestyrelsesmedlemmer. 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro go orden, og Jette takkede dirigenten for hans 
indsats. 
 
Det var en festlig generalforsamling med 35 deltagere i godt humør. 
 
Referent: Kirsten Mortensen 
 
 
 
Dato      Dato 
 
 
 
Jette Glavind Pedersen                                                                       Bjarne Olesen 
Formand                                                                                                 Dirigent. 


