Generalforsamling Dorothea teatret 28/1 2019
Valg af dirigent; Bente
Generalforsamlingen er lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.
1. Formandens beretning
Jakob fortalte, at det sidste år er gået rigtig godt på de fleste områder.
Otto er et næsehorn var en stor succes.
Nissetræls trak ikke så mange publikummer.
John Mogensen forestillingen var udsolgt før første forestilling, der var sågar
venteliste.
Festspillet var en stor udfordring på mange områder, men også fantastisk
spændende. Gav PR meget langt ud. Stor ros for stykket alle vegne. Men
arrangementet skal ikke gentages foreløbig. Vi skal tilbage til Amfiscenen til sommer.
Hodja fra Pjort var en publikumsucces.
Jul på slottet blev også taget godt imod. Skal sættes op igen i år.
Monsterhouse en kæmpesucces i weekenden. Stor omsætning.
Jazzbrothers kommer, og en John Mogensen efterligner i marts. Vi putter
arrangementer ind, så teatret ikke står tomt.
Alle sømænd er glade for piger. Allerede solgt 700 billetter.
Vi maler byen rød til sommer.
Lille Virgil kommer til efteråret.
Erhvervsklubben har sponsoreret cafestole. Tak til dem.
Formanden opfordrede til at gå rundt og se de flotte lokaler i huset.

Formandens beretning er godkendt!

2. Regnskab
Kirsten fremlagde regnskabet.
Bardrift har haft en fremgang, og givet et stort overskud.
Efterårsforestillingen 2018 har givet overskud, 2017 underskud.
Nissetræls et lille overskud.
John Mogensen et stort overskud.
Festspillet et stort underskud.
Teatret har faldende medlemskaber, så beløbet deraf er mindre.
Gavekort lille overskud.
Koldinghus efterårsferien, beløbet derfra har Dramaskolen fået, da de deltager.
Der er ikke afholdt medlemsfest, da der ikke har været mandskabsmæssigt overskud
til det.
Renovering af huset har vi fået penge til af fonde og Kolding kommune.
Kaj: Mangler to oplysninger: Hvad med gælden, og hvordan får man betalt den?
Svar: Vi har fået favorable vilkår hos Kolding kommune. Gælden falder væk efter 10
år. Hvis ikke vi sælger eller lukker, så er vi herrer i eget hus om 10 år. Vi skal ikke
betale afdrag.
Det skal stå i regnskabet. Jacob skriver det til revisoren.
Erling: Hvorfor skal der betales 200.000 til Koldinghus
Svar: 25 kr. pr mand imod 5 kr. pr mand på Amfiscenen.

Regnskabet er godkendt!

3. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag.

4. Kontingent
Kontingentet er uændret.
Godkendt!

5. Valg
Kirsten genopstiller som økonomichef og er valgt.
Kisser genopstiller ikke.
Peter genopstiller og er valgt.
Kristjana er udtrådt af bestyrelsen.
Daniel opstiller og er valgt.
Launy er suppleant.
Revisorerne Kaj og Olav stopper.
I stedet er Lisa og Kisser valgt.

6. Evt.
Majbrit vil gerne høre noget om dramaskolen.

Jacob fortalte, at teaterskolen kører fantastisk, stor medlemstilgang. Launy er nyt
bindeled mellem teaterskolen og teatret.
Dramaskolen kommer næste år ind under teatret, når vedtægterne bliver ændret på
næste års generalforsamling. Fremover vil der også blive fortalt om dramaskolen på
generalforsamlingen.
Majbrit: Vi skal have flere medlemmer, det kan komme via dramaskolen.
Launy fortalte, at der er sket en større omorganisering i dramaskolen. Der er ansat en
leder, Sofia. Der er sket en forøgelse af elevtallet. Ros til Sofia fra Majbrit, for hendes
måde at kommunikere på.
Eva: Hvorfor har vi forskudt regnskabsår:
Bestyrelsen overvejer, om de vil ændre det.
Tak til dirigent
Tak til Kisser
Tak til referent
Tak til revisorer

Referent Lene Blicher

