Referat Sprøjtehusteatret’s generalforsamling den 23. februar 2018

Pkt. 1. Valg af dirigent
Anders Plovdahl valgt som dirigent.

Pkt. 2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretning.
Allan Larsø gennemgik beretningen (denne vedlægges ref.). Beretningen
blev derefter godkendt.

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskab.
Poul Stahlschmidt gennemgik regnskabet og budgettet for 2018, som
ikke var særligt positivt.
Der var en revisionspåtegning hvor revisorerne henstiller til at
Styrergruppen fremover er mere opmærksomme på, at budgetter for
forestillinger fremover er realistiske, og at Styregruppen holder sig
orienteret om budgettet bliver overholdt.
Det blev foreslået revisors påtegning tages ind i styregruppen, for at
sikre at alle poster kommer med i budgettet.
Poul foreslår at der indføres et standard budget. Dette kan give
instruktørerne en større sikkerhed når de får en bedre guideline.
Anders foreslår en større udelegering af arbejdet, og efterlyser nogle der
vil påtage sig arbejdet med at følge produktionen.
Lizzi påpeger at det er et problem, at der er en del der kun er
medlemmer, når de er med i en produktion, og efterfølgende ophører
med at være medlem.

Regnskabet blev godkendt.
Forsamlingen ønsker at der fremover fremlægges et regnskab som det
der er fremlagt i år.
Efterfølgende udspandt der sig en debat om hvorvidt der evt. kunne
udbetales løn til visse opgaver som teatret udfører.
Anders foreslog, at man evt. kunne udbetale løn i forbindelse med
driften af en børnegruppe.
Der var bred enighed om, at man godt kan hente nogle udefra til
opgaver, hvor foreningen ikke selv har de nødvendige kompetencer, men
at medlemmer ikke skal have løn.
Det skal sikres, at hvis man henter nogle ind udefra, der skal have løn,
skal dette fremgå af budgettet.
Styregruppen arbejder videre med dette.

Pkt. 4. Fastsættelse af kontingenter.
Forsamlingen vedtog at fastholde det nuværende kontigens
Børn under 15 år

200,00 kr.

Alle over 15 år

400,00 kr.

Støttemedlemmer

150,00 kr.

Pkt. 5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Lizzy efterlyste under dette punkt, om der var nogle der havde overskud
til at forbedre hjemmesiden, da hun fandt den meget dårlig.

Anne meddelte at Styregruppen var helt bevidst om hjemmesidens
mangler, men at der ikke varnogle ressourcepersoner blandt
medlemmerne pt.

Pkt. 6. Valg af medlemmer til styregruppen.
Valgt blev:
Gitte Tinggaard
Mogens Thelle
Niclas Jansen
Poul Wagner

Pkt. 7. Valg af 2 suppleanter til Styregruppen.
Valgt blev:
Gitte Arsfeldt
Nikolai Dennis Larsen

Pkt. 8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
Punktet bortfalder.

Pkt. 9. Valg af Kasserer.
Poul Stahlschmidt blev valgt.

Pkt. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Revisorer:
Lizzy Kauffmann og Else Bønsing
Revisorsuppleant:
Birthe Butts

Pkt. 11 Eventuelt.
Der blev efterlyst medlemmer, der kunne tænke sig at deltage i en
produktion om klip fra gamle forestillinger.
Henrik kom med ideer til at opføre Nissebanden. Rettighederne vil koste
1000 kr./aften. Henrik vil komme tilbage med forslag.
Ideer til små smalle produktioner ønskes, samt at foreningen ser på
nogle fremadrettede ideer.

Poul Wagner 10.03.2018.

