Referat fra Generalforsamling i Rudersdal Teater
26. marts 2015 i Pilehuset i Holte

Dagsorden:

Formanden bøde velkommen og oplyste om årsagen til, at generalforsamlingen i
år blev holdt i Pilehuset.
1. Valg af dirigent; Søren Barner blev valgt og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning; der henvises til foreningens hjemmeside.
På spørgsmålet om, hvorvidt planerne om at tilnærme foreningens
medlemsbetingelser til de, der gælder for Manzius er skrinlagt, svarede
formanden, at de indtil videre var udsat bl.a. på grund af ledelsesskift i
Manzius.
På spørgsmålet om, hvem der havde ansvaret for de forkerte oplysninger,
der har været om flere forestillinger, oplyste formanden, at vi modtog
oplysningerne fra Asger.
Efter forespørgsel oplyste formanden, at der vil komme én leder for
Mariehøj og én for Manzius.
På spørgsmålet om stigningen i billetpriserne oplyste formanden, at det
alene er Manzius, der fastsætter priserne, men at vi har påpeget, at det har
været en stor stigning. Formanden kunne ikke oplyse, om det blev muligt at
købe billetter på nettet.
Herefter konstaterede dirigenten, at beretningen var taget til efterretning.
3. Kassereren fremlægger regnskab og budget. Indledningsvist oplyste
kassereren, at såvel regnskab som budget for første gang i år har været lagt

på nettet. Herefter forklarede han, at det mindre underskud dels skyldes et
lavere medlemstal end forventet, og dels skyldes skift til ny webmaster.
Foreningen betaler for hver gang, der skal lægges noget på nettet.
På spørgsmål til udgiften til bankgebyrer svarede kassereren, at vi vil
undersøge mulighederne for at finde en billigere bank.
Herefter gennemgik kassereren budgettet, der blev godkendt uden
spørgsmål.
4. Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag indenfor fristen.
Kaj Elkrog oplyste, at han havde modtaget et forslag om at nedlægge
teaterforeningen, men at dette ikke kunne behandles, da det ikke var sendt
til bestyrelsen for foreningen rettidigt.
På forespørgsel om, hvad der sker med foreningens formue, hvis foreningen
nedlægges, blev det oplyst, at den skal anvendes i overensstemmelse med
formålet. Den på tidspunktet siddende bestyrelse anviser en fordeling, som
skal godkendes af kulturudvalget i Rudersdal kommune.
5. Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent, hvilket blev godkendt.
Formanden bad alle, der havde mulighed for det, om at gå ind på
foreningens hjemmeside og opdatere mailoplysninger, så medlemslisten
kan komme ajour.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter; til bestyrelsen blev valgt:
Janne Kühl, Helle Holm og Marianne Nierhoff.
Da Karin Hesselfeldt og Hella Rahbek ønsker at træde ud som medlem, vil
bestyrelsen herefter bestå af 5 medlemmer.
Som suppleanter blev valgt:
Søren Barner og Hella Rahbek
7. Valg af revisor; Merethe Dyhl blev valgt.
8. Formanden præsenterede herefter forestillingerne i den kommende sæson.

9. Eventuelt; Der var en længere og god dialog om, hvad alle hver især kan
gøre for at øge medlemstallet. Der var forslag om at skrive anmeldelser,
læserbreve, bruge face-book, m.v.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede
generalforsamlingen for hævet.

Referent; Hella Rahbek

