Generalforsamling 2015 Sprøjtehus teatret

1 – valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent: Allan.
Stemmetællere: Lizzi & Aase.
2 – Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
Årsberetning fremlagt (se bilag 1) og godkendt.
Kommentarer: Der håbes på mere kommunikation til medlemmerne via nyhedsbreve og
referater på hjemmesiden i kommende år. Der er fuld forståelse for manglen på samme, og
det kommenteres, at styregruppen har håndteret situationen godt.
3 – Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
Regnskab fremlægges.
Kommentarer: Der henstilles til kommende styregruppe, at man ikke godkender budgetter,
der er større, end hvad vi har i kassen.
Regnskabet godkendes.
4 – Fastsættelse af kontingent.
Kontingent forslag: Børnemedlem 200 kr. Støttemedlem 150 kr. Medlem 400 kr.
Forslaget vedtaget.
5 – Indkomne forslag.
Styregruppen foreslår vedtægtsændringer (se bilag 2 og 3).
Vedtægtsændringerne, med ændringer (bilag 3) godkendes og vedtages.
6 - Valg af 5 medlemmer til styregruppen.
Gry Drud Løvgren, Niels Broholt og Jette Faaborg genvælges.
Inge Thelle og Kai Blomberg ønsker ikke genvalg.
Anders Plovdahl Månsson og Anne Kristiansen vælges.
7 – Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
1. suppleant John Wismarch og 2. suppleant Kai Blomberg.
8 – Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
Mille Bergholtz vælges.
9 – Valg af kasserer.
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Poul Stahlschmidt genvælges.
10 – valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Lizzie Kauffman Lund og Else Bønsing er revisorer. Annie Flensted er revisorsuppleant.
Evt.:
Torben efterlyser bar-folk til Blues Brothers.
Gry informerer om, at medlemmer der ikke er i styregruppen eller i gang med en forestilling, skal aflevere
deres nøgler til Ivan, da huset ikke har flere, og styregruppemedlemmer ikke kan få udleveret.
Gry fortæller om idé til forestillinger om kvindernes valgret.
Åse foreslår, at vi tager fat i revyer igen (f.eks. Lizzi).
Anders spørger: Hvad er meningen med foreningen? Der tales om plads til brede og smalle forestillinger og
huske at tænke over prisen.
Der foreslås et evt. samarbejde med middelaldercentret igen. Måske Den Utro Hustru?
Det drøftes, hvorvidt økonomi til iværksættere skal være en mulig løsning for at bibeholde de unge/børn.
Et samarbejde med musikskolen bør styrkes i fremtiden, hvis der skal arbejdes med musikforestillinger.
Inge nævner, at man skal huske at følge musikskolens kalender.
Masken starter et ungdomshold. Det kunne være interessant at indgå et samarbejde.
En mulighed for at oprette en ugentlig/månedlig impro-aften blev drøftet.
Allan takkede for god ro og orden!
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Bilag 1
Årsberetning 2015.
Denne årsberetning er rigtig svær at skrive – jeg kan ikke helt finde ud af hvor jeg skal
begynde – Det sidste år har på været et svært og hårdt år i styregruppen. Vi har været
nødsaget til at opfatte et styregruppemedlems ageren som om vedkommende ikke ville
deltage i styregruppen, af samme årsag er den ene suppleant trådt ind som medlem i
styregruppen, hvilket kan ses på punkt 6. Forklaringen på dette er som følger:
Børneforestillingen klods hans blev afviklet i 2013 og var afsluttet ved styregruppemødet i
november 2013, hvor det blev overleveret som om forestillingen var meget velbesøgt og ville
have et overskud på ca. 5000 kr. og det blev aftalt at regnskabet skulle sendes til kasseren.
Ved styregruppemødet i januar udskydes punktet afslutning af klods Hans, grundet fravær. I
Januar bliver styregruppen kontaktet på mail og får af vide at pågældende
styregruppemedlem nu er klar til at deltage i styregruppearbejdet igen. Kasseren beder ved
den lejlighed pr mail om et regnskab.
Ved generalforsamling var dette ikke sket endnu, pågældende styregruppemedlem havde ikke
reageret på henvendelser pr. mail, samtidig gjorde kasseren opmærksom på at
styregruppemedlemmet heller ikke havde betalt kontingent og generalforsamlingen gjorde
samtidig opmærksom på at det var vedtægtsstridigt at sidde i styregruppen uden at have
betalt kontingent.
Ved styregruppemødet i marts 2014 er pågældende medlem igen fraværende. Det aftales at
der laves en skrivelse, der først sendes på mail og, hvis der ikke reageres på dette,
efterfølgende sendes som rekommanderet brev. Skrivelsen lyder som følger:
”Ved generalforsamlingen blev styregruppen gjort opmærksom på at du ikke har betalt
kontingent sidste og indeværende sæson. Da det er vedtægtsstridigt at sidde i
styregruppen, uden at have betalt kontingent, bedes du om at betale kontingent for
indeværende sæson, hvis du fortsat ønsker at være i styregruppen. Kontingentet for
2012-2013 eftergives.
Samtidig er det nødvendigt at du fremsender/fremlægger et færdigt regnskab for ”Klods
Hans, for at afslutte regnskabsåret og forestillingens budget, samt at blive sikker på
foreningens reelle likvider.
Da det har været meget svært for styregruppen som helhed at få kontakt til dig, beder vi
dig om at reagerer på denne skrivelse senest d. 28/3 kl. 15.00. Vi beder om at reaktionen
indeholder en beskrivelse af hvordan og hvornår du vil forholde dig til ovenstående. Du
er velkommen til at skrive eller ringe som det passer dig bedst.
Hvis der ikke bliver reageret på skrivelsen vil den, med eventuelle tilføjelser, blive sendt
til dig som et anbefalet brev d. 28/3, da vi vil være helt sikre på at den når frem til dig.
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Fristen for indbetalingen af kontingent, samt fremlæggelse/sendelse og afslutning af
regnskab for Klods Hans er 4/4 2014. Hvis du kontakter styregruppen inden, er vi villige
til at lave en aftale omkring en anden dato.
Venlig Hilsen”
Der reageres ikke på mailen og skrivelsen sendes som rekommanderet brev. Nu kommer der
en reaktion. Kontanter og et delvist regnskab, der efterlader nogle spørgsmål, afleveres på
teateret, uden yderligere kommunikation med styregruppen.
På mødet i april udebliver medlemmet atter. Det aftales at kasseren skriver en mail med de
spørgsmål han skal bruge svar på, for at kunne afslutte regnskabet for forestillingen, samt
høre omkring medlemskabet menes betalt med nogle af kontanterne..
Ved mødet i maj udebliver medlemmet igen. Der er ikke blevet reageret på mailen fra
kasseren, og det aftales at der igen forsøges kontakt til medlemmet for at kunne afslutte
regnskabet, samt få vished om hvorvidt kontingentet menes betalt.
Ved mødet i august deltager medlemmet. Styregruppen orienteredes om, at den manglende
respons skyldtes en længere periode med arbejdsrelateret stress. Det blev aftalt, at der nu
skal tages kontakt til kasseren med henblik på at få afklaret de udestående spørgsmål ifm.
med regnskab fra ”Klods Hans”. Medlemmet vil godt fortsat være medlem af teatret og føler
sig også nu klar til at være en del af Styregruppen.
Ved mødet i oktober, melder medlemmet afbud til mødet. Da aftalerne fra sidste møde ikke er
overholdt aftales det at styregruppen sender et rekommanderet igen. Skrivelsen er som
følger:
”Da du ikke var til stede ved sidste styregruppemøde, sender vi dig dette brev. På
styregruppemødet i august blev der indgået følgende aftaler omkring afslutningen af
Klods Hans:
Uddrag af referat fra styregruppemøde 14/8 2014:
”Opfølgning på korrespondance til styregruppemedlem:
Der orienteredes om, at den manglende respons skyldtes en længere periode med
arbejdsrelateret stress. Det blev aftalt, at der nu skal tages kontakt til kasser med henblik
på at få afklaret de udestående spørgsmål ifm. med regnskab fra ”Klods Hans”. Ligeledes
skal kasser have oplysninger om, hvilke skoler, der har været inde og se ”Klods Hans”, så
kasseren kan få sendt regninger ud.
Medlemmet vil godt fortsat være medlem af teatret og føler sig også nu klar til at være en
del af Styregruppen, men er ikke klar til at stå for børneteater.”
Samtidig er vi blevet gjort opmærksom på at du ikke har betalt kontingent for
indeværende sæson. Som tidligere nævnt er det vedtægtsstridigt at sidde i styregruppen
uden at have betalt kontingent.
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På sidste styregruppemøde 22. oktober, nåede styregruppen til enighed om at få denne
sag rundet helt af nu, da den har fyldt meget på mange møder. Derfor beder vi dig om at
kontakte kasseren og opfylde aftalerne af 14/8 2014 samt betale dit kontingent inden 8
dage fra dags dato. Hvis du ikke gør dette vil vi opfatte det som om du vælger at træde
ud af styregruppen.
Uddrag af referat fra styregruppemøde d. 22/10 2014.
”Klods Hans (opfølgning på div. Udeståender): Styregruppen sender et rekommanderet
brev, da der ikke er fulgt op på aftalerne fra sidste møde. Det aftales at der i brevet skrives,
at hvis der ikke reageres inden for tidsfristen på 8 dage ser styregruppen det som at
medlemmet vælger at træde ud af styregruppen. En kopi af brevet sendes til Poul, så han
kender tidsfristen.”
Dette er på ingen måde for at være hårde eller gøre skade – kun for at få afrundet sagen.
- Og derved give rum til at skabe nyt og kigge fremad i foreningen.
Venlig Hilsen”
Dette brev reageres der ikke på.
Ved mødet d. 19. november efter knap 2 timers samtale i styregruppen nås frem til at hvis der
ikke er reageret på brevet inden kl. 00.00 samme aften, skriver styregruppen til medlemmet
at vedkommende skal aflevere sin nøgle og at vi ser det som vedkommende er trådt ud af
styregruppen.
Ved mødet d. 20. november er medlemmet tilstede, og bliver informeret. Vedkomne fortæller
at der ikke er modtaget nogen mails, og ikke afhentet rekommanderet brev. Der loves at sende
manglende informationer til regnskabet pr. mail til kasseren dagen efter. Samtidig accepterer
vedkommende styregruppens opfattelse af manglende samarbejde, deltagelse og reaktioner
som udtrædelse af styregruppen og suppleanten træder ind som styregruppemedlem i stedet.
Ved styregruppemødet i februar er nogle, men ikke alle de manglende informationer sendt til
kasseren. Styregruppen vælger at betragte punktet ”afslutning af Klods Hans” som lukket med
mindre kasseren informerer om mulig endelig afslutning.
Styregruppen håber at generalforsamlingen samtykker i deres beslutning og ageren i denne
sag.
Ovenstående situation har haft stor betydning for hvad styregruppen kunne det seneste år, vi
havde mange ideer, der kontinuerligt er blevet udskudt, da der ikke var tid på og mellem
møderne til dem. Disse ideer håber vi næste års styregruppe har lyst til at arbejde videre på,
så de kan præsenteres for medlemmerne og generalforsamlingen fremadrettet.
Vi har også over det sidste år arbejdet rigtig meget på at blive et ”vi” – med det skal forstås at
styregruppen har arbejdet målrettet på at have et rigtig godt samarbejde, uden grupperinger,
hvor alle kommunikerer godt og åbent og hvor alle deltager. Den siddende styregruppe synes
dette er lykkedes rigtig godt! Vi håber at kunne give det videre til kommende styregruppe.
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Året har også budt på 2 afsluttede forestillinger, Rent og ABBA.
Med ord lånt af Katrine Gry Thelle: Rent havde audition juni 2013 på RENT der mødte rigtig
mange dygtige unge mennesker op og de fleste roller blev besat med det samme. Der var dog
ikke mange mænd der kom til audition og først efter sommerferien havde vi de sidste roller
på plads. Og stod nu med er stærkt og talentfulde cast og et fantastisk dygtigt band.
Vi spillede forestillinger i perioden 12februar - 08. marts 2014. Alle sagde det var en
fantastisk forestilling og vi fik 5 stjerner fra anmelderen. Desværre er Lolland Falster ikke til
de her barske ungdomsforestillinger hvilket førte til at det ikke var samme tilløbsstykke i
forhold til vores tidligere forestillinger. Forestilling var dog elsket bland dem der kom og så
det og blandt produktionen.
Kurt Lund har lånt mig følgende ord om Abba:
Det blev den største succes som jeg har oplevet lige så længe jeg har været med og det er over
40 år, 1400 tilskuer på 10 forestillinger og en stor kø der ikke kunne få billetter da vi
stoppede. Men jeg har heller aldrig haft et så godt hold samlet, et fremragende orkester,
sceneopbygning kostumer, lys og lyd, hvor vi gjorde meget ud af lyd styringen med prof
assistance fra hovedstaden, TVM sendte 4 afsnit af forestillingen op til Jul og Dorthe blev nr. 4
på Dansk toppen med sangen “Tæt på jul” alt sammen affødt af vor forestilling om ABBA og
det bedste af det hele et overskud på omkring 70. 000.
Det var ordene om styregruppens år 2014.
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Bilag 2
Teatrets vedtægter
§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.
Generalforsamlingen er Amatørscenens højeste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden opslås på opslagstavlen
og udsendes til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag til
generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 7 dage
før generalforsamlingen. Stemmeret og valgbar til styregruppe
er tilstedeværende, aktive medlemmer over 15 år,
som ikke er i kontingentrestance.
Beslutninger afgøres ved alm. stemmeflerhed.
Generalforsamlingen vælger en styregruppe på 5,7 eller 9 medlemmer
og 2 suppleanter. Medlemmerne af styregruppen vælges for 2 år af gangen.
Hvis styregruppen består af 9 medlemmer afgår 5 i ulige årstal og 4 i lige årstal.
Hvis styregruppen består af 7 medlemmer afgår 4 i ulige årstal og 3 i lige årstal.
Hvis styregruppen består af 5 medlemmer afgår 3 i ulige årstal og 2 i lige årstal.
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingenter.
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5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til styregruppen.
7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
9. Valg af kasserer
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes,
når mindst 3 styregruppemedlemmer eller 10 medlemmer kræver det.
Den skal finde sted senest 4 uger efter, at styregruppen har
modtaget skriftlig begæring herom.
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Bilag 3
§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned.
Generalforsamlingen er Amatørscenens højeste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden opslås på opslagstavlen
og udsendes til medlemmerne senest 21 dage før generalforsamlingen.
Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag til
generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 7 dage
før generalforsamlingen. Stemmeret og valgbar til styregruppe
er tilstedeværende, aktive medlemmer over 15 år,
som ikke er i kontingentrestance.
Beslutninger afgøres ved alm. stemmeflerhed.
Generalforsamlingen vælger en styregruppe på 5,7 eller 9 medlemmer
og 2 suppleanter. Medlemmerne af styregruppen vælges for 2 år af gangen.
Hvis styregruppen består af 9 medlemmer afgår 7, 5 eller 3 i ulige årstal og 6, 4 eller 2 i lige årstal.
Hvis styregruppen består af 7 medlemmer afgår 6, 4 eller 2 i ulige årstal og 5, 3 eller 1 i lige årstal.
Hvis styregruppen består af 5 medlemmer afgår 3 eller 1 i ulige årstal og 4 eller 2 i lige årstal.
Suppleanter vælges for 1 år af gangen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder flg. punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra styregruppen, samt godkendelse af beretningen.
3. Aflæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af regnskabet.
4. Fastsættelse af kontingenter.
5. Indkomne forslag.
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6. Valg af medlemmer til styregruppen.
7. Valg af 2 suppleanter til styregruppen.
8. Valg af 1 repræsentant fra børnegruppen til styregruppen.
9. Valg af kasserer
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes,
når mindst 3 styregruppemedlemmer eller 10 medlemmer kræver det.
Den skal finde sted senest 4 uger efter, at styregruppen har
modtaget skriftlig begæring herom.
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