
Bestyrelses beretning 

 

Godaften og velkommen. Så er der gået endnu et år. 

Det har være et godt år, et spændende år, et udfordrende år. Et år hvor mange 

har knoklet og virkelig givet en hånd med. Tusind TAK for det. 

Vi har lavet 4 forestillinger hvoraf de 3 gav overskud, men hvor vores festspil, 

som nærmere var et søslag end et festspil, da det blev afholdt under den mest 

regnfulde sommer i 17 år, gav underskud. 

Men det var absolut ikke stykkets skyld, at der ikke kom gæster nok, da det fik 

store roser af dem som kom.  

Der var endda ca 600 gæster der ikke kom, selvom de havde købt og betalt 

billetter.  

Men Kirsten vil informere nærmere ang økonomi om hvordan det er gået.  

Men som de fleste nok har bemærket, har vi hygget os med en lille ombygning.  

En sag som greb om sig, må man nok sige.  

Vi gik fra at skulle renovere en mur, til en næsten total renovation af teatret.  

Som i har bemærket har vi fået en flot ny foyer, der er kommet nye vinduer i. Et 

lækkert køkken, og den bagerste del af bygningen, begynder at ligne noget. Alt 

sammen noget i kan se, når general forsamlingen er ovre.  

Vi har nogen gange været ude ved kanten, fordi projektet greb om sig, og 

omkostningerne bare steg og steg. Og vi har samtidig en nabo, som IKKE vil 

teatret noget godt, men nu skulle alt være faldet på plads, og vi er ved at være 

klar til at tage et næsten renoveret teater i brug.  

Det kommende år bliver meget spændende og udfordrende.  

Vi skal lave festspil i slotsgården igen, og det med Stig Rossen i hovedrollen.  

Titel: Koldinghus Live -750 år jubilæum. En teater koncert. 

Til dette håber jeg, at der er virkelig mange medlemmer der melder sig til at 

hjælpe, da dette projekt kræver mere end blot ”tordenskjolds” soldater.  

Vores byggehold kan virkelig godt bruge en ekstra hånd, da de snart går i gang. 

Vores syerske siger nok heller ikke nej, til hjælp.  

Vi skal bruge folk til at dele brochure ud, og meget mere.  

Så hvis det kniber med tid, så prøv at tale med venner, familie osv om der er 

nogen der kunne tænke sig at hjælpe. Det bliver i år, at i skal bevise at i gerne 

vil hjælpe teatret.  

Der vil løbende blive lavet opdateringer på facebook og hjemmesiden, om hvad 

der er brug for hjælp til, så om det så kun er 1 time eller 2 i kan, er det bedre 

end ingenting.  

 

Jeg glæder mig til at se rigtig meget til jer i år. 

 

 


