Generalforsamling Dorothea Teatret den 29/1 2018
Kim Møller og Bent Farre udtræder af bestyrelsen, bestyrelsen takker.
Kirsten og Åge hædres for deres store arbejde overalt.
1. Valg af dirigent: Bente
2. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
3. Valg af referent: Lene Blicher
4. Stemmetællere: Lone og Birgit
5. Bestyrelsens beretning. Jacobs beretning vedhæftes! Kraftig opfordring til
teatrets medlemmer om at hjælpe til, det er Tordenskjolds soldater, der laver
næsten alt. Beretningen er godkendt!
6. Aflæggelse af regnskab Kirsten fremlægger regnskabet. Se årsrapporten. Nogle af
resultaterne er ikke så flotte som sidste år. Kostumeudlejningen giver gode
penge til teatret. Stort tab på festspillet pga vejret. Vi har et minus på 169.000,
som skyldes festspillet. Ingen spørgsmål til regnskabet. Regnskabet er godkendt.
7. Kontingentet er uændret.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jacob genopstiller og er genvalgt.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Åge genopstiller og er genvalgt.
Johnny og Lars opstiller og vælges.
Suppleanter: Bent Farre og Peter Bager bliver valgt.
9. Valg af interne revisorer: Kaj Vahlkvist, Mogens Paulsen
10.Evt: Spørgsmål fra salen:

Kaj: Hvad er problemet med naboen. Jacob: Naboen er hele vejen igennem
ombygningen kommet med nye krav. Han vil hele tiden have flere penge, og det
der er lavet, er ikke godt nok. Vi har haft kæmpestore problemer med ham.
Teatret er færdige med ham nu. Han har skrevet under.
Majbritt: Der er blevet mega smukt på teatret. Jeg kunne godt tænke mig at høre
om teatrets kunstneriske del. Hvad vil I? Jacob; Vi holder en visionsdag, du er
velkommen til at komme med ideer til den kreative del.
Majbritt: Teatret skal tænke på, hvordan vi får de unge og deres forældre ind i
teatret, så de også kommer til at lave noget. Hvordan går det med dramaskolen?
Kristjana: Vi har haft en del børn og unge her. Jeg har tre hold, Marco har 2 hold,
Launy har 1 hold. De unge er blevet taget meget med på teatret, set hvad der
foregår. Næste år: Eventyr spil på Amfiscenen med hjælp fra forældrene. Gerne i
samarbejde med musikskolen. Det er ønsket og planen. Målet er at skolen bliver
stor. Vi har også en del forældre, der hjælper. Majbritt: Hvad med undervisere
udefra, evt. skuespillere. Kristjana: Det vil vi gerne, men det koster.
Launy: Vi skylder bestyrelsen en kæmpe klapsalve for det store arbejde.
Åse: Eventyrspil bliver det en ekstra forestilling. Jacob: Ja det gør det.
Erling: Det glæder mit hjerte med eventyr spil. Vi skal have 14 dages spilletid, 3-4
forestillinger er for lidt. Hvad med eventyrspil i år? Kristjana: Der er ikke folk til
det.
Erling: Hvor mange elever i dramaskolen? Kristjana: Ca. 60 elever.
Åse: En fribillet i stedet for to, når man hjælper til? Det er jeg skuffet over. Er
glad for anerkendelsen fra teatret. Jacob: Folk hjælper med en ting, og får
billetter for det, det er svært at gøre retfærdigt. Hvordan gør vi det bedre?
Majbritt: Hvordan får vi nye medlemmer? Evt. hjælp udefra til at skaffe nye folk?
Ejerskab. Hygge og lyst til at komme her.
Lone: Har man overvejet at nedlægge festspillene og kun spille eventyrspil?

Kirsten: Nej, vi har ikke overvejet at nedlægge og kun spille et. Nu prøver vi
næste år og ser, hvor mange der bakker op om eventyrspillet.
Erling: Forældrene fra dramaskolen skal nok hjælpe. Der kommer publikum til
eventyrspillet.
Hvor er de unge mennesker her i aften? Hvordan får vi dem ind igen?
Solvej: Jeg sidder her, fordi mine børn var med i eventyrspillene.
Launy: Dramaskolen skal lige løbes i gang, vi skal prøve at få en forældregruppe i
stand.
Majbritt: Hvad er teatrets vision? Der skal selvfølgelig penge i kassen. Giver Lone
ret, vi kunne lave en kobling af børne/familie forestilling, og lade være med at
lave festspil.
Margit: Kan vi ikke lave noget, hvor der både er børn og voksne med? Det grå
guld vil også gerne på scenen.
Ragna: Hvis I tror man kun melder sig for at få billetter, så kan I godt tro om.
Launy: Et klippekort system? Kunne det være en mulighed i forhold til antallet af
fribilletter?
Bent: Eventyrspil, det var forældrene, der lavede det, da jeg var med for en del år
siden. Fribilletterne bliver givet til andre. Svært at administrere. Vi diskuterer det
fortsat i bestyrelsen.
Lars: Hvis I har gode forslag til bestyrelsen, så send en mail til os.
Bente: Bestyrelsen finder ud af, hvordan det skal virke.
Solvej: Til kostumedamerne: kom og hjælp os, når loftet er bygget færdigt. Jeg
sender en mail.
Tak for god ro og orden/ Bente.

Jacob: Tak til Bente. Tak til alle!

