Referat – Generalforsamling 2016
Dato:
Fremmødte:

Mandag d.25. januar 2016 kl. 19.00
41 fremmødte

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Spørgsmål
5. Maibritt Krat / Gyta får ordet
6. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer: Kun 2 poster vælges direkte af medlemmerne
(formand og økonomi). Resten af bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og fordeler
selv de øvrige poster. Posterne uden portefølje nedlægges. Generalforsamlingen bedes dispensere så
ændringerne kan træde i kraft umiddelbart efter generalforsamlingen
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Eventuelt og spørgsmål

1.

Dirigent: Peter Stilling
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen er erklæret lovlig.
2 stemmetællere: Luise Lee Falslund og Maibritt Krat.

2. Formand Jacob Silberling Knudsen aflægger bestyrelsens beretning – jf. bilag 1.
Thorben Lundø: Bliver gulvet i bagerste rum rettet op som en del af renoveringsprojektet?
Jacob svarer: Det er for farligt at rette gulvet op, da risikoen for, at huset vælter til den anden side er
for stor. Gulvet bliver stabiliseret og rettet max. et par centimeter op.
3. Økonomichef Kirsten Knudsen aflægger årsregnskabet.
Bar: Flot resultat set i lyset af det beskedne antal publikum, der har været igennem.
Resultat af de 4 forestillinger i regnskabsåret gennemgås.
Resultat af diverse aktiviteter: Overskud på 40.000 DKK – primært grundet kostumeudlejning, som
har fordoblet resultatet i forhold til året før.
Personaleomkostninger: Status quo.
Salgsomkostninger: Steget grundet fast annoncering i Kolding Kalenderen.
Lokaleomkostninger: Steget grundet renovering af systuen samt nye vinduer ud mod gården.
Småanskaffelser: Steget primært grundet køb af nye stole til amfiscenen.
Finansielle poster: Faldet grundet værdipapirer, der sidste år blev realiseret til en god kurs.
Årets resultat: -434.535 DKK.
Bestyrelsen vil i det nye regnskabsår arbejde med strammere budgetter på forestillingerne, som et
led i at vende underskuddet til et overskud.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
4. Ingen spørgsmål.
5.

Maibritt Krat: Takker af og meddeler forsamlingen, hun træder ud af bestyrelsen. Siger et par ord til
den nye bestyrelse: Se fremad, teatret har brug for at satse på børn og unge i fremtiden og husk at
pleje frivilligheden - på trods af travlhed.
Gyta Boysen: Takker de involverede i at hjælpe med at renovere og rydde op på systuen. Opfordrer
forsamlingen til give en hjælpende hånd i kostumeudlejningen (strygning, udlejning, vaske tøj etc.).
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Gyta er i kostumeudlejningen hver torsdag kl. 10-18. Hun mener dog, det fremover vil være
nødvendigt være der to dage om ugen.
6. Benth Farre: Der er også forslag om ændring af antallet af suppleanter. Forslaget er ikke blevet
skrevet ind i forslaget til vedtægtsændringer. Det besluttes, der skal vælges to suppleanter.
Lone Ravn: Hvad gør man, hvis der er en, der træder ud ”i utide”?
Jacob: Suppleanter har til dato ikke været gavnlige, da de ikke er tilgængelige (et par af de
nuværende suppleanter er endda meldt ud af teatret).
Henning Haugaard: Forslag til yderligere tekst i vedtægterne: ”Resten af bestyrelsen vælges ligeledes
af generalforsamlingen”.
Olav Uth: Der skal stå i vedtægterne, at bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.
Luise: Gør det klart, at forslaget om vedtægtsændringer går ud på, at bestyrelsen fremover består af 7
medlemmer. Således nedlægges de to poster uden portefølje.
Thorben Lundø: Foreslår at give bestyrelsen mulighed for at in-supplere sig med diverse nødvendige
kompetencer – som måtte ligge uden for bestyrelsens - indtil næste generalforsamling. Dette for at
give bestyrelsen nogle værktøjer og muligheder for at ruste op, hvor det måtte findes nødvendigt.
Bjarne Tangsgaard: Uden portefølje posterne var i sin tid ment til at få unge mennesker ind i
bestyrelsen. Disse kunne således bliver lært op i bestyrelsesarbejdet med henblik på overtagelse af en
decideret bestyrelsespost senere hen.
Kaj Vahlkvist: Suppleanter skal supplere, hvis behovet er herfor. Han foreslår således, at suppleanter
blive inviteret til bestyrelsesmøderne, så de kan være klædt på til at træde ind i bestyrelsen, hvis det
skulle blive nødvendigt.
Olav Uth: De 7 tilbageværende bestyrelsesmedlemmer skal gøre sig klart, at de kommer til at udføre
de opgaver, som de to uden portefølje medlemmer har varetaget.
Luise: Mener ikke dette vil være tilfældet, da det er nemmere at engagere unge mennesker uden at
binde dem i en 1-2 årig periode og tvinge dem til at tage del i bestyrelsesarbejdet generelt.
Benjamin Madsen: Melder sig som føl.
Kaj Vahlkvist: Mener ikke, der kan besluttes vedtægtsændringer på generalforsamlingen, som endnu
ikke er fuldt formuleret.
Kirsten: Den nye vedtægt formuleres i pausen, så generalforsamlingen kan se ordlyden og stemme
for eller imod inden mødet er slut.
Niels Madsen: Der er en dobbeltkonfekt i den foreslåede tekst. Det giver sig selv, at der ikke vælges
til en specifik post, når bestyrelsen konstituerer sig selv.
Vedtægtsændringerne er vedtaget af generalforsamlingen.
Det overlades til bestyrelsen at forfatte en tekst, der hænger sammen med de øvrige vedtægter.
7.

Kontingent foreslås uændret.
Kirsten: Medlemmerne skal selv være opmærksomme på at informere bestyrelsen, når de bliver
pensionist.
Kontingentet fortsætter uændret.

8. Formand Jacob Silberling Knudsen modtager genvalg: VALGT IND.
Servicechef Aage Møldrup modtager genvalg: VALGT IND.
Maibritt Krat træder ud af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.
Rune Kramer Jensen træder ud af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.
Viggo Andersen træder ud af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal vælges.
Marco Goth Thorsen træder ud af bestyrelsen. Nyt bestyrelsesmedlem skal ikke vælges, da uden
portefølje posterne er nedlagt.
Der skal således vælges i alt 3 nye medlemmer til bestyrelsen.
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Thorben Lundø: Hvem træder ud betids?
Bestyrelsen svarer: Rune. Maibritt og Viggo træder ud ”før tid”.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer:
Kim Møller: VALGT IND
August Elkjær: VALGT IND
Benth Farre: VALGT IND
August præsenterer sig selv.
Valg af suppleanter:
Afstemning ved stemmesedler:
42 stemmesedler (en blank, 2 med kun én stemme, 39 med to stemmer)
Resultat:
Viggo Andersen: VALGT IND.
Benjamin Madsen: VALGT IND.
Rene Christoffersen: Ikke valgt ind.
De to revisorer, Kaj Vahlkvist og Olav Uth, genvælges.

9. Erling efterlyser et føl til rundvisning på teatret. Thorben Lundø og Kaj Vahlkvist er interesserede.
Næste rundvisning: 4. februar 2016 kl. 19 (Sct. Georgskilderne).
Henning Haugaard: Har læst i avisen, at DDT måske skal flytte ned på Elværket.
Jacob svarer: Elværket skal laves om til kulturinstitution i byen. DDT mangler øvelokaler (såvel
teatret som dramaskolen). DDT mangler ydermere lokaler til opbevaring af kulisser, regi etc. DDT
flytter ikke selve teatersalen ned på Elværket, men forbliver på den nuværende adresse.
Thorben Lundø: Har været sammen med kulturudvalgsformanden. Forslaget om Elværket er kun i
ide-fasen.
Niels Madsen: Hvor mange medlemmer er vi?
Jacob svarer: 346 medlemmer.
Niels Madsen: Der skal lægges en strategi for at få øget medlemstallet. Lad os komme ud i verden og
kæmpe for DDT.
Maibritt, Rune og Viggo får overrakt en buket blomster.
Tak til dirigenten.
Formand Jacob takker og lukker generalforsamlingen.
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BILAG 1
Bestyrelsens beretning
Dronning Dorothea Teatrets generalforsamling 25 januar 2016
Forestillinger og arrangementer
Dronning Dorothea Teatret har i 2014 / 2015 sat de fire teaterforestillinger op, der var planlagt
ved årets begyndelse. De to efterårsforestillinger var familieforestillingerne ”Lille Virgil” og
”Krummernes Jul”.
Begge forestillinger var en stor succes, hvilket beviser at vi har godt fat i børnefamilierne.
Som forårsforestilling forsøgte vi med en forestilling vi har lavet før, ”Slice of Saturday”,
hvilket desværre ikke var en stor succes.
Vores satsning på ”Blood Brothers” på Amfiscenen, blev desværre ikke den succes, som vi
havde håbet, rent besøgsmæssigt, men en kæmpe succes når vi ser på de tilbagemeldinger vi
fik fra dem der så stykket. Kirsten vil komme nærmere ind på det økonomiske.
Derudover leverede Dronning Dorothea Teatret instruktør, teknikere og skuespillere til
”Zombie Run” events, der foregik i hele området.
Og vores faste gruppe af medlemmer var igen aktive på Koldinghus i efterårsferien. Så tak til
dem.
Økonomi
Kirsten kommer nærmere ind på teatrets økonomi i næste punkt på dagsordenen.
Men jeg vil fremhæve nogle af overskrifterne.
Det er jo ingen hemmelighed at ”Blood Brothers” var en katastrofe rent økonomisk, men at vi
er kommet igennem det. Og at vi regner med at 2015 / 2016 vil blive et godt år, grundet
Jubilæums showet og Grease på Amfi. Og at begge vores eftersårs forestillinger, som indgår i
den nye regnskabsperiode, igen har været en succes.
Alt dette vil Kirsten forklare nærmere.
Teatrets likviditet er på baggrund af årets underskud stadig under pres, men det fast årlige
tilskud på 250.000 kr, som blev forhandlet på plads med kommunen i efteråret 2014 sikrer at
teatret som udgangspunkt fortsat har økonomi til at sætte store forestillinger op til
festspillene. Teatret bliver derved mindre afhængigt af at alle forestillinger skal give store
overskud.
Øvrige initiativer i 2014/15
 Vi har fået opfyldt et stort ønske, nemlig en Dramaskole: Dramaskolen
 Vi har endelig fået vores drama skole i gang, og dette med stor succes.
 Der er 4 hold med børn fra 2.-9. klasse, i alt ca. 60 elever. Som noget nyt blev der
oprettet et talenthold for de ældste og mest erfarne elever, og det har været en succes.
 Alle fire hold er fortsat efter nytår. I foråret arbejder vi med forestillinger på alle hold,
og i pinsen vises alle forestillinger på teatret.
 Servicechef/Åge: Det har været et år hvor der har været rigtig godt styr på huset,
scenebyg og baren.
 PR/Erling. Det har været et travlt år for PR, hvor vi fik afprøvet Radioreklamer. Og der
nu kommer faste opslag og reklamer på Facebook, som Kenneth Weiswood styrer.
 Billetten/ Benth. Vores billetsystem fungere rigtig godt.
 Økonomi/Kirsten. Kirsten fortæller selv.
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Teknikchef/Viggo. Det kørere som det skal, og Kim lavet et rigtig godt stykke arbejde.
Teatret er fortsat under renovering –Teatret har fået 1 mill. I tilskud fra Kolding
Kommune, og vi er i gang med at lave et udbud.

Formand for Dronning Dorothea Teatret
Jacob S. Knudsen
Formand
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