Referat af generalforsamlingen i
Sprøjtehus Teatret 26. februar 2016
1 – valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent: Anders
Stemmetællere: Åse, Lizzi og Anni.
2 – Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
Årsberetning er fremlagt af Anne Kristiansen og godkendt.
3 – Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
Regnskab fremlægges af Poul Stahlsmith.
Regnskabet blev godkendt.
4 – Fastsættelse af kontingent.
Kontingent foreslås uændret: Børnemedlem 200 kr. Støttemedlem 150 kr. Medlem 400 kr.
Forslaget vedtaget.
5 – Indkomne forslag.
Styregruppen foreslår vedtægtsændringer i § 3 og § 6.
Vedtægtsændringerne, med ændringer godkendes og vedtages.
Det blev vedtaget, at sætningen i § 6 “opslagstavlen” slettes.
6 ‐ Valg af 5 medlemmer til styregruppen.
Mogens Thelle ‐ modtager genvalg ‐ blev genvalgt
Allan HInrichsen ‐ modtager genvalg ‐ blev genvalgt
Kathrine Thelle og Lotte Hinrichsen Larsø ønskede ikke genvalg.
NIclas Jansen, John Wismarch og Marina Kjærsgaard Jørgensen stillede op til styregruppen, hvilket
resulterede i kampvalg.
John Wismarch og Niclas Jansen blev valgt ind i styregruppen.
7 – Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
1. suppleant Kai Blomberg og 2. Marina Kjærsgaard Jørgensen.

8 – Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
Laura Marqvorsen blev valgt.
9 – Valg af kasserer.
Poul Stahlschmidt genvælges.
10 – valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Lizzie Kauffman Lund og Else Bønsing er revisorer. Annie Flensted er revisorsuppleant.
Evt.:
Kurt Lund fortalte, at han har planer om at lave en lille kavalkade af nogle af de musikalske forestillinger.
Vi glæder os til at høre mere.
Anne Kristiansen fortalte om sine ideer til at bruge sit foreningslederkursus og at hun gerne vil udbrede
nogle af de tanker i styregruppen.
Anni Flensted spurgte om hvordan man kan være med i produktioner, hvis man ikke har lyst til at være
med til auditions m.v.
Lizzi spurgte til hvordan det forholder sig med billetter til premieren. Hvordan honorerer man
forventninger antallet af billetter.
Lizzi nævnte også, at styregruppen kunne arbejde med at få hjemmesiden gjort mere informativ.
Gitte efterspurgte, at man kunne lave nogle sociale og fælles arrangementer for medlemmerne flere
gange om året.
Marina foreslog, at man igen kunne lave gallafest.
Gry spurgte om informationerne på mail og facebook m.v. når ud til medlemmerne. Der var enighed om
at de kommer ud og bliver læst.
Anders takkede for god ro og orden!
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