Referat af Rudersdal Teaters generalforsamling 28. marts 2019
Ad 1: Valg af dirigent
Søren Barner blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne
Ad 2: Formandens beretning

Vores billetsystem har tidligere været drøftet. Vi har nu fået nyt billetsystem - Ticketmaster.
Formanden gjorde status over de 9 meget forskellige forestillinger, som vi indtil nu har haft:










”Flygt”, som blev opført på Furesøen, handlede om Arne Jacobsen og Poul Henningsen, der
flygtede til Sverige under krigen. Vi var begejstrede.
I oktober kom Ina-Miriam Rosenbaum med ”Job - et enkelt menneske”.
Senere havde vi ”Holgers Forsvarstale” med lokale Farshad Kholgi og Mads Kaiser.
Blot et par dage senere havde vi den klassiske børneforestilling ”Den lille prins”, som var
rigtig flot lavet.
I november kom Teater Møllen med ”Håbet”, baseret på bogen skrevet af Mich Wraa. Efter
forestillingen var der en” artist talk” og en gymnasieklasse fra Rungsted gymnasium var
gode til at stille nogle meget relevante spørgsmål.
Som afslutning på 2018 havde vi fornøjelsen af Jacob Morilds julecabaret ”Andens
Verdenskrig”. Den var så gennemført, med bidende humor og flotte sange.
Dansk danseteater kom i februar med deres ”Krash og Chopin”. To meget smukke
danseforestillinger.
I marts havde vi en totalt udsolgt børneforestilling ” Lille frø”, efter bog af Jacob M Strid.
Ifølge vores samarbejdsaftale med kommunen er det Manzius, der har ansvaret for
markedsføringen, mens Rudersdal Teater har overfor egne medlemmer samt hænger
plakater op.

Vi har haft et møde med kulturchefen i Rudersdal Kommune om samarbejdet med Manzius. Det har
ført til en skriftlig aftale om markedsføringen. Vi har også aftalt, at Rudersdal Teater selv
finansierer en annonce i Rudersdal avis. Endvidere har vi aftalt, at vi i næste sæson kun har 5
forestillinger, - i håbet om, at det måske kan bringe flere i teatret. Det var derfor en ekstra
udfordring at være på teaterseminar, hvor vi kun skulle vælge 5 forestillinger.
Vi håber, at der er tilfredshed med nyhedsbreve, som bestyrelsen sender ud til medlemmerne før
hver forestilling. Vi har også hjemmeside og vores brochure.
Formanden sluttede med at takke bestyrelsen.
Der var spørgsmål til brug af Facebook. Generalforsamlingen anbefalede, at vi igen overvejer brug
af Facebook. Der blev endvidere foreslået, at vi får lavet A5 plakater.
Formandens beretning blev herefter taget til efterretning.

Pkt. 3 Regnskab 2018
Kasserer gennemgik regnskabet for 2018 og det fremskrevne budget 2019 Der er ca. 40
medlemmer, hvoraf hovedparten bor i Rudersdal Kommune. Det godkendte regnskab blev taget til
efterretning.

Pkt. 4 Kontingent
Kontingentet blev drøftet. Er fastsat til 125 kr.

Pkt. 5 Den kommende sæsons forestillinger
Birgitte Eibye gennemgik den kommende sæsons forestillinger, som vil kunne ses i pjece + på
hjemmeside. Et rigtigt spændende program, som fik megen ros fra salen. Birgitte fortalte også, at de
fleste teatre er rigtig glade for at komme til Birkerød og spille for os.

Pkt. 6 Debat om valg af forestillinger samt hvilke forventninger, der er til foreningen








Vi er til for mange, mange flere end medlemmerne
Medlemmer kunne være en slags ambassadører og skaffe fx 3-5 nye medlemmer hver
Foreningen skaber et fællesskab
Karsten laver 100 A4 og sætter op
Der var forslag om konkurrence
Vi omdeler vores brochure på torvedage og andre steder
Medlemmerne kan godt lide forestillingerne

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen
Følgende var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen:




Janne Kühl
Helle Holm
Marianne Nierhoff

Som suppleant blev følgende genvalgt



Søren Barner
Henrik Winther

Pkt. 8 Evt.
Dirigent takkede og afsluttede generalforsamlingen.

