Referat – Generalforsamling
Dato:

Mandag d. 30. januar 2017 kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent – herunder valg af stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Spørgsmål
5. Indkomne forslag (se vedlagte)
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Kirsten Knudsen
Erling Kaas
August Elkjær
Suppleant
8. Evt. & spørgsmål
Valg af dirigent - herunder valg af stemmetæller

1)

Dirigent: Lars (Forslået af bestyrelsen)
Stemmetæller: Birgit Knudsen & Joan Møldrup
Du kan stemme hvis:
-

Du er fyldt 18 år

-

Har betalt kontingent

-

Har en fuldmagt

Der er 40 tilstedeværende samt 14 fuldmagter. Det vil sige 54 stemmeberettiget.
Generalforsamlingen er lovlig indkaldt og udført.
2) Bestyrelsens beretning

Benth:
Har fået ny billetportal, som kan styres internt. Dette har givet en stor stigning i
salget af elektroniske billetter. Det er nemmere at styre, og har derfor givet mere
kontrol over det samlede billetsalg. Der er også mulighed for at sælge ekstra ting
(som fx til ’’Krumme’’, hvor der blev solgt gløgg & æbleskiver). Dette vil blive
benyttet til fremtidige forestillinger.
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Lys & Teknik:
Vedligeholdelse af nuværende udstyr.
Der har i løbet af 2016 været mange sponsorater til nye ting, hvilket betyder der
ikke skal lejes lige så meget udstyr.

Service:
Glæd Jer! – stor fremgang

Erling & Jacob (PR):
Der er kommet mere styr på, hvad der er behov for. Det betyder PR-posten er faldet
med 40% på 1½ år.

Grease:
Grease var en stor succes på alle fronter.

Kolding Kommune:
Kolding Kommune har doneret 250.000,- som årligt tilskud de næste 2 år.

Ombygning:
Den 1. juni starter vi ombygningen af teateret – bygningen skulle først ommatrikuleres, hvilket Kolding Kommune har betalt for.
Bagvæggen bliver renoveret. Hertil er der blevet bevilliget penge fra Kolding
Kommune
Den gamle dør bagved flyttes til porten, under baglokalerne, som bliver den nye
indgang for teaterfolk.
I den forbindelse bliver der også opført nyt toilet/bad.
Baglokalerne bliver ryddet, og der bliver opsat mobile vægge, som kan flyttes efter
behov.
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Der opføres én trappe til alle etager (inkl. kælderen) samt en ny trappe til loftet
således hønsestigen også skrottes.
Porten ved hovedindgangen bliver bygget om.
Den nuværende port laves til én stor indgang med glasdøre, hvor der kommer en
handicapelevator
I den forbindelse skal skorstenen fjernes og der bygges et nyt handicaptoilet.
Brandmyndighederne har godkendt en nøgleboks i tilfælde af brand.

3) Aflæggelse af regnskab

Resultatopgørelsen for tiden 01.10.15 – 30.09.16 udviser et resultat på DKK
456.235 mod DKK -434.535 for tiden 01.10.14 – 30.09.15. Det vil sige balancen
viser en egenkapital på DKK 737.707.

4) Spørgsmål til punkt 2 & 3

Ingen spørgsmål og punkterne blev godkendt med applaus

5) Indkomne forslag

§ 2 – Formål
Foreningens formål er tillige at tilbyde folkeoplysende voksenundervisning indenfor
teater og musik med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene
og faglige indsigt samt færdigheder for at styrke evne og lyst til at tage ansvar for
eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
Den folkeoplysende voksenundervisning omfatter undervisning, studiekredse,
foredragsvirksomhed & debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet
deltagerbetaling.

Enstemmigt vedtaget.

§ 5 – Bestyrelse
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Fjernelse af sætning: ’’Intet medlem må på samme tid være bestyrelsesmedlem og
udføre lønnet erhverv for foreningen’’
Tilføjes: ’’De af Generalforsamlingens valgte revisorer skal godkende det, hvis et
bestyrelsesmedlem skal udføre et lønnet erhverv’’

Enstemmigt vedtaget på baggrund af fordele som:
Mulighed for lønnet arbejde for bestyrelsesmedlemmer
Lærer fra dramskolen kan sidde i bestyrelsen

Dog er det vedtaget på baggrund af at der kommer en intern revisor, som SKAL
godkende lønningerne således, det ikke er et tag selv bord.

§ 8 – Vedtægtsændringer
Tilføjes: ’’Vedtægtsændringer skal godkendes af Kolding Kommune’’
Enstemmigt vedtaget på baggrund af at dette allerede bliver gjort og er blevet gjort i
over 20 år.

6) Fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg:
Kirsten Knudsen = genvalgt med stor applaus x3
Erling Kaas = trækker sig
Suppleant = den af de 3, som ikke bliver valgt

Forslag fra bestyrelsen:
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Kirsten (Kisser) Ladegaard = valgt med 43 stemmer
Lars Esmann = 1. suppleant – valgt med 18 stemmer
Kristjana Jonasdottir = valgt med 44 stemmer

8) Evt. & spørgsmål

Solveig: Tilbage i sommers var der flere børn, som blev ’’afvist’’ ved indgangen til backstageområdet på amfiscenen. Der var ingen adgang for børn og uvedkommende, hvor der
er et ønske om, at vagterne er mere vakse, således de frivillige har mulighed for at tage
deres børn med bagved også.
Hertil lyder grunden, at mange unge skuespillere, som klæder om, og godt kan føle sig
forulempet ved ’’tilskuere’’ back-stage. Desuden går det mange gange stærkt, og det er
derfor vigtigt, at uvedkommende står i vejen.
En løsning til dette problem er at det bliver nævnt under introen således folk er informeret
fra start. Desuden skal vagterne tænke på deres tone, når de afviser, så der ikke bliver
sendt et forkert billede udad til.
Gytha: Statsarkivet har løbende nogle udstillinger hos Nicolai, dog er der i år en, som har
meldt fra, hvilket har givet anledning til at lave en udstilling i 3 af lokalerne. I lokalerne vil
der blive lavet en udstilling, hvor der fortælles om Dronning Dorothea Teateret med blandt
andet fortællinger om vores ’’Best sellers’’. Til Maj-marked vil der være salg af vores gamle
kostumer.
Majbritt: Super godt at der er kommet plakater op for kommende forestillinger (dog skal
Krumme fjernes).
Dog kunne man godt savne nogle forestillinger, som giver anledning til at have nogle
voksne/ældre skuespillere med.
Kaj: Til efterårsforestillingen (60 minutter) kostede det 500,- for 2 voksne og 2 børn –
hvilket er alt for dyrt.

Generalforsamlingen er hævet
Tak for god ro og orden samt respekt for hinanden
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