
Generalforsamling på Dronning Dorothea teatret den t4/6 2I

L

Velkommen.

Dirigent er Jakob Sander.

Referent Lene Blicher

Generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning: Det har været et meget anderledes år grundet corona. Der er
blevet rykket rundt og aflyst forestillinger og festspil. Vi håber, det er ved at være ovre

nu. Det koster os både medlemmer og økonomi. Festspillet gør, at vi ikke får ret mange

nye medlemmer, vi skal ud og have fat i nogle flere.

Beretningen er godkendt uden bemærkninger.

3.

Fremlæggelse af regnskab ved Kirsten. Se folder.

SpØrgsmålfra medlem: Hvor meget er grunde og bygninger værd? Svar: 4.7 mill

Regnskabet er godkendt.

4.

lndkomne forslag:

Systuen stiller spørgsmål ved, om vi skal blive ved med at afholde festspil, når vi ikke har
råd til det og ikke har medlemmer nok til at hjælpe?

Jacob: Kommunen har givet en underskudsgaranti omkring festspillet. Der er lagt op til,
at den skalvære permanent.

Daniel: Vi håber, at "We will rock you" kan være med til at vende det, så vi kan trække



folk til og få overskud igen.

Erling: Festspillene er grundstenen for teatret. Vi har kæmpet i årevis for at få det til at

løbe rundt. Kommunen må støtte os, så det løber rundt. Måske skal man have to

grupper; en der kører festspillene, og en der kører teatret? Det koster for meget energi

at stå for det hele.

Kirsten: Det er hænder, der mangler.

Erling: Måske skai vi have en styregruppe, der kun tager sig af festspiilene.

Majbrit: Hvad er visionen for teatret? Bestyrelsens mål? Fremlæg det for medlemmerne

Vi gennmer resten af denne drøftelse til under evt.

Lone: Der er en ændring af paragraf 5, skal der stemmes om det? Jakob: Der er ikke

lavet ændringer.

Fastsættelse af kontingent. Der er ingen ændringer.

Margit: Vi har 40 års jubilæum i år!

6.

Stemmeoptællere; Lone og Solveig.

Valg:

Kim opstiller som økonomichef. Præsentation

Claus opstiller. Præsentation.

Holger opstiller. Præsentation.

Louise opstiller. Hun er syg i dag.
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Evt.

Er der andre, der opstiller? Nej.

Alle er valgt!

lnterne revisorer: Gyta og Søren. Søren ønsker ikke genvalg

Gyta og Kirsten er valgt.

Majbrit; Der mangler en kreativ gruppe, der ligger under bestyrelsen. En undergruppe,
der sprudler af energi og har mange gode ideer. Majbrit stiller gerne op, vil gerne være
tovholder.

Jacob: Bestyrelsen har meget travlt. Vi mangler frivillige til det, de er der ikke.

solveig: Man kan maile ud til medlemmerne, hvem har lyst til at være med.

Erling, Diana vil gerne være med, måske Mynte. Claus vil være forankring til bestyrelsen

Kirsten: Mange unge vil gerne, men gør det ikke gratis. Vi andre gør det af lyst.

ldeer: man kan gØre brug af det kommunale system, ungdomsskolerne? problemet er,
at vi laver tingene udenfor de normale arbejdstider, så det kan være svært at passe ind i

det kommunale system. De unge mennesker prioriterer ikke at arbejde friviligt, måske
skulle man gøre dem opmærksom på, hvor meget det giver på deres CV. (Gyta) Man kan
dele foldere ud til events, evt udklædte, det skaber opmærksomhed.

Medlem: Vil formanden fortælle, hvem der sidder i bestyrelsen. Diana, Johnny, Mynte,
Daniel præsenterede sig.

Solveig: Hvordan går det med de fonde, vi har sØgt? Kim: vi skal være tålmodige, der er
ikke noget nyt endnu.

Dirigent: rc/ry




