Referat af generalforsamling i Rudersdal Teater 1. marts 2018
1. Valg af dirigent
Søren Barner blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med vedtægterne.
Marianne Nierhoff blev valgt til referent.
2. Formandens beretning.
Janne Kühl aflagde beretning, og den blev godkendt.
Der blev stillet spørgsmål til økonomi og markedsføring.
Økonomien ved køb af forestillinger står Mantzius for. Der var undren over, hvorfor
gode forestillinger ikke altid sælger. Mantzius har ansvar for markedsføring og kører
store annoncer. Rudersdal Avis tager ikke altid presse om forestillingerne. Rudersdal
Teater er selv rundt i Rudersdal med plakater.
3. Regnskab 2017 v/ Marianne Winther
Regnskab og budget 2018 blev omdelt på generalforsamlingen, gennemgået og
godkendt. Vi er 40 betalende medlemmer – en stigning på 9 i forhold til 2016. Vi
modtager et lavere tilskud fra kommunen sammenlignet med tidligere. Der blev spurgt
til vores forsikring. Den er obligatorisk.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Den kommende sæsons forestillinger gennemgået af Birgitte Eibye
 10. august 2018: Det flydende Teaters forestilling ”Flygt”, som handler om Are
Jacobsen og PH. De flygter sammen over Øresund i 1943.
 18. september 2018: ”Kurt og Kirsten” med Sonja Oppenhagen og Henrik Kofoed er
en tragedie og absurd komedie, der handler om kærlighed på godt og ondt. Er der
overhovedet noget der hedder lykkelige skilsmisser?
 10. oktober 2018: ”Job – et enkelt menneske”. (Med Kletzmer-musik). Med Ina
Rosenbaum.
 24. oktober 2018: ”Holgers forsvarstale” – om politisk ukorrekthed med Farshad
Kholghie og Mads Keiser
 8. november 2018: Teater Møllen med forestillingen ”Håbet”
 27. november 2018: ”Andens verdenshistorie” ved Anders ”Anden” Matthesen
 19. februar 2019: ”Krash & Chopin danser” af Dansk Danseteater
 4. april 2019: ”Tvind - The Musical” af TeaterV

6. Ændring af foreningens vedtægter § 10 sidste afsnit til:
”Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med angivelse af
mødested og tid elektronisk eller skriftligt til medlemmerne med mindst
14 dages varsel”
Der var ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til at vedtage forslag til vedtægtsændring.
Det blev besluttet, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
(Forslaget blev endeligt godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 16. marts
2018.)
7. Fastsættelse af kontingent.
Er fastsat til 125 kr. pr. medlem
8. Valg til bestyrelsen
Følgende var på valg: Næstformand Birgitte Eibye, Kasserer Marianne
Winther samt suppleanterne Søren Barner og Henrik B. Winther. Alle blev genvalgt.
9. Eventuelt

