Referat af generalforsamling
Tirsdag d. 18/6 kl. 19:30 i Wiedergårdens første sal
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Claus Ehlers valgt som dirigent – Susanne Lindø valgt som referent – Claus erklærede
generalforsamlingen (GF) for lovligt indkaldt. Pernille gjorde opmærksom på, at dagsorden ikke var
som vedtægter. GF besluttede at ændre dagsordenen, så punktet Beretning fra
produktionsgruppen blev 3. og øvrige punkter justeres herefter.
2. Formandens beretning
Kære alle - Velkommen til årets generalforsamling.
Jeg vil gerne start med lidt alvor, med at mindes vores dejlig, elskelige og savnede Lars Hjarnø, som
vi sagde farvel til d. 20 februar i år. Han var vores allesammens doktor Lars, gode ven og tekstskribent, og på Dortes opfordring, vil vi mindes ham, med et par af hans sange senere, som jo nok
må siges at være den bedste måde at hædre hans minde på.
..men som det hedder i showbusiness: The show must go on!
SÅ FIK VI REVY IGEN ! Og sikken en revy.
Jeg tror roligt vi kan sige det var succes på alle plan.
Og jeg vil rette en stor tak til alle som har bidraget.
Tak til min bestyrelse, som igen i år har haft lidt for mange kasketter på, som bestyrelse, med
produktion, som aktører (nogle af os) o.m.m. Men det er jo nok svært at få ændret på, men vi
prøver forsat.
Tak til sceneholdet, der som altid fik lavet rammerne og det store og slidsomme arbejde med scene
og bar
Tak til bargruppen (alle to) som med højt humør igen har slæbt øl-ankre, vin og vand op af trappen
(mest Søren, tror jeg) hygget op i sal, serviceret gæster og vi andre og har lavet en flot omsætning.
Tak til skuespillerne, som jo har haft det lidt sjovere i år end tidligere ( og måske nogensinde), men
jo også er blevet ”hundset” med af en skrap instruktør.
…..og i dette hele taget:
Tak til alle de der har arbejdet med billetsalg, ophænge plakater, lavet pr, programmer, suffli, lave
lys, lyd, musik, mad, fest, kulisser, indretter lokalet, rydder op og alle de andre hundrede ting.
Tusind tak for indsatsen.
Og så kom Michel !!!! Og det har jo i den grad været en oplevelse at have ham som instruktør. Vi har lige været oppe og
se Ganløse revyen i søndags, og jeg skal hilse alle i revyen fra ham. Og det var den det startede
med. For jeg så i en avis at der var fine anmeldelser på den, og roser til en instruktør som hedder
Michel! Kendte ham ikke, men jeg ringede til ham – og resten er historie.

Vi kan konstatere, at revyen har været en succes, både for publikum og for vi andre. Det har været
et forløb, hvor vi alle glædede os til hver eneste øveaften med Michel. Han spreder humør og
arbejdsglæde. Og alle spillerne er blevet udfordret, og, tror jeg godt jeg kan sige, blevet flyttet og
skubbet til at præstere noget, de måske ikke engang selv troede de kunne.
Der er ingen tvivl om at alle elsker Michel, og jeg har spurgt om han er med næste år. Men der er
en lille ting med en rejse han skal på, men jeg har sagt til ham at den må han sgu lægge så den
ikke kommer i vejen for Dragør revyen. Han vil rigtig gerne, for han syntes også det har været en
fornøjelse. Så det er ren Win-Win. Vi krydser fingre.
Økonomi
Her har vi en lille udfordring. Det vil Birgit naturligvis uddybe. Vi kender ikke helt vores belægning,
men den ligner som minimum sidste år, med en pæn belægning. Primært kan vi konstatere at det
også i år har givet overskud. Vores gæster har ikke været helt så tørstige som sidste år, men med
en pæn fortjeneste, på grund af nogle gode indkøbspriser, har baren igen givet et pænt tilskud til
kassen.
OPSTARTSMØDE
Vi startede årets revy, traditionen tro, med et opstartsmøde, hvor der ikke kom så mange, men vi
havde vredet armen om på nogle nye, mulige aktører. Så til audition kom så Thomas, Jonas, Malin
og Carsten på Holdet.
Og det var jo ikke så ringe!
FORFATTERE
Vi har jo som altid haft et godt team af forfattere. Men de har været lidt hæmmet af at ”der sker jo
ikke en skid i Dragør”. Men der kom gode tekster på bordet. Og Michel kom med en stak også, så
på det første brainstorm/læse-tekster/hvad-er-udvalget - møde, havde vi en masse sjove og gode
tekster. Michel havde fået frie hænder til at vælge til og fra, mht til det lokale, så det blev et
spørgsmål om hvordan det passede i helheden, og ikke lokale tekster fordi det var lokalt. Det fik vi
jo så også (igen) lidt på puklen for, men mon ikke vi overlever det.
PRÆSENTERMØDE
Vi droppede (på opfordring fra Michel) dette i år. Med den begrundelse, at det jo på dette
tidspunkt ikke kan vides, hvad der kommer med i revyen eller hvordan det nu skal skrues sammen.
Og hvor spændende er at sidde og læse tekster op. Og det synes vi i bestyrelsen faktisk var en ok
idé.
HJEMMESIDE
Vores hjemmeside fik jo et alvorlig løft sidste og i år er den så blevet yedrligere trimmet til noget
der kan bruges, og vi lavede en aftale med place2book om billetsalg. Det er jo første gang vi prøver
det, og det har taget Susanne en del tid og hård indsats at få det til at køre, men vi kan konstatere
at det har været en succes og at minimun 90% af salget er sket der. Vi satte en pc og en printer op
hos Anne, som så kunne hjælpe de der ikke selv har pc, eller hvis man ikke har Dankort. Så med lidt
support fra Susanne har det fungeret fint. Så det er på skinner til næste år. Som noget nyt, har vi
overvejet (ligesom alle de andre store revyer) at starte salget af billetter, så snart vi har fastlagt
datoerne. DVS at vi kan starte salget på nettet allerede i oktober. Hvordan vi så lige skal styre det
med forsalg til medlemmer, vides ikke endnu, men det får i besked om.
PR – MARKETING

Igen i år, er der blevet slået på den store tromme hvad angår pr. Vores dygtige og vildt højt betalte
PR-afdeling at slået til overalt, og vi har fået rigtig meget omtale. Og ikke mindst på Michel/Vera.
Men pressen, især den lokale, er jo flinke til at bringe vores budskaber.
EVALUERINGSMØDE
Vi har faktisk glemt at få arrangeret et evalueringsmøde i år. Men det er ikke af uvilje, men et
spørgsmål om tid til at planlægge, arrangere og afholde mødet. Vi vil se om vi ikke kan lave et lille
sommer-evalueringsmøde inden sæsonstart.
DREJEBOGEN - …bliver løbende opdateret, så vi til enhver tid har de nyeste informationer og tiltag
registreret.
ÅRETS DVD
Vi har jo nok fået den kvalitetsmæssige (og indholdsmæssige, måske) bedste dvd til dato. Jeg
mødte Lars Winding, som har et filmproduktionsfirma, da vi polerede både på havnen sidste år, og
fik hans visitkort, for man ved jo aldrig hvad man kan få brug for. Jeg ringede til ham for at høre
om han kunne give et godt tilbud på at lave DVD. Da der jo ikke var helt tilfredshed med kvaliteten
sidste gang, ville vi forsøge at finde en bedre mulighed. Han tilbød at lave optagelse og DVD som
sponsor, og det eneste vi har betalt, er 2000 til en kameramand på selve optagelsen. Det er
normalt en opgave til ca. 25000. Så det var en flot gestus. Og det er blevet en DVD i flot HDkvalitet. Carsten har designet omslag og etiket, Susanne og jeg har printet, klippet og puttet
omslag i kassette. Jeg tror godt Lars kan overtales til det næste år igen.
BIO FORESTILLING
Igen i år havde Claus Ehlers arrangeret en bio forestilling med dette års revy, krydret med lidt
historie og et glas vin. Vi fik lavet en masse pr og omtale af projektet, og havde gæs ved indgangen
(det var Mortens aften), men der kom kun nogle ganske få. Det er en skam, da det faktisk er en
hyggelig aften. Vi kan ikke helt regne ud hvorfor eller hvad der kan trække flere ind. Om Claus gider
laver det igen, må vi se.
FLERE MEDLEMMER
Bestyrelsen har løbende taget initiativer til at forsøge at få en tilgang af medlemmer til foreningen.
Det er lidt af en udfordring. Vi har dog fået nogle enkelt nye. Og hjertelig velkommen til dem. Vi
håber selvfølgelig på endnu flere. Vi arbejder løbende med nye ideer, og hvis nogen har input til
dette, er i mere end velkomne. Men de bedste ambassadører for revyen er vel alle os der er her i
aften. Jeg sagde det sidste år og siger det igen: Husk at sprede det glade budskab, at man kan blive
medlem af Dragør Revyen og til en meget billig pris! Og kan møde en masse dejlig, sjove og skøre
mennesker. Og så kan vi jo til stadighed altid bruge nye medlemmer, til at være en del af de mange
opgaver, der tilsammen skaber en revy.
KRUDTHUS
Det har godt nok ikke umiddelbart noget at gøre med foreningen, men til orientering vil jeg lige
fortælle lidt om hvor vi er.
Ole Storgård, Hans Jørgen Johansen, Keld Grinder Hansen, Allan.
Karen Jespersen, Karen Hækkerup, lokale politikere, borgmester
TIL SLUT…..
…vil jeg blot (igen) sige tak til alle og så kigger vi frem mod Dragør revyen 2014. - Tak for ordet.
Annie – vedtægterne ligger på hjemmesiden? Ja, det gør de – på forsiden tv.
GF godkendte formandens beretning.

3. Beretning fra produktionsgruppen
Jacob kom frisk ind og tog produktionsledelsen, men det viste sig at være en stor mundfuld, når
man ikke kender os. Så produktionen i år har kørt via bestyrelsen.
4. Regnskab forelægges til godkendelse
Birgit orienterer om, at der ikke kommer noget regnskab i dag. Det skyldes, at regnskabets bilag er
pakket ned i en flyttekasse, som ikke er identificeret – pga. en svær skilsmisse. Når bilag dukker op,
vil regnskabet blive lavet og forelagt revisorerne.
Udgifter revyen i år er ca. 46 t.kr.
Der er solgt for ca. 70 t.kr. billetter
Der står 103 t.kr. i banken
Der er udestående til gode 15 t.kr.
Der er udestående som vi skylder på 21 t.kr.
Dvs. det samlede overskud i revy-produktionen er ca. 27 t.kr. efter at revyfesten er blevet betalt.
Forslaget er nu, at GF godkender regnskabet under forudsætning af, at revisorer kan påtegne et
færdigt regnskab, og at det udsendes til medlemmerne, når det foreligger påtegnet.
Formandens ambition er, at regnskabet senest kan udsendes 1. september 2013.
Når regnskabet bliver udsendt, har medlemmerne 14 dage til enten at komme med kommentarer –
eller forlange en Ekstraordinær Generalforsamling.
Regnskab godkendt af GF med disse bemærkninger.
5. Budget og kontingentfastsættelse
Budget kommer samtidigt med regnskab – bestyrelse foreslår uændret kontingent. Dette blev
vedtaget af GF.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. På valg i år er: Karl Erik (ønkser genvalg) –
Casper (ønsker ikke genvalg) – Dorte (ønsker ikke genvalg). Dertil kommer, at Claus tiltrådte som
suppleant for Lars, som blev valgt sidste år, og som senere trak sig.
Karl Erik
Karsten Molander
Thomas Findval
Jacob Løve
Blev valgt som bestyrelsesmedlemmer
Jonas Winther
Dorte Munksgaard
Blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

7. Indkomne forslag:
i. Bestyrelsens forslag:
b. Der arrangeres ture for medlemmerne til Gilleleje Revyen og Ganløse Revyen i løbet af sommeren.
c. Valg af medlemmer der har lyst til at indgå i et turudvalg eller et arrangements udvalg der
arrangerer aktiviteter for medlemmerne i løbet af året.
Jonas og Dorte overvejer – som suppleanter – at lave et tur & festudvalg
d. Forslag til Vedtægts ændring : Regnskabsårets ændres til at løbe fra – 1 maj til 30 april
Hele paragraffen omkring regnskabet skal skrives om, så der kun aflægges et regnskab – for et helt
år inkl. afviklet revy. Sætningen om det foreløbige slettes. Dvs. ”§7: Regnskabsåret går fra 1. maj til
30. april.” Vedtaget af en enstemmig GF.
i. Forslag fra Henrik West: Næste år bruger vi det beløb, som vi ellers ville have brugt på en
afsluttene revyfest, på et tilskud til en foreningstur til DM i Revy og allerede nu her i 2013, booker
vi overnatning i Juelsminde.
Jonas: Revyfesten er en hyggelig ting – men det andet er en mulighed, men hvor mange penge skal
revyen bruge? Kan vi overkomme det er det fint. Axel: Det er et bestyrelsesanliggende. Birgit: Det
har tidligere været sådan, at skuespillere fik dækket alle udgifter – men sidste år var det 4 som var
af sted, to spillere og to supportere + deltagergebyr. I alt blev der brugt 8 t.kr.
Thomas: Der blev brugt 15 t.kr. på revyfesten i 2013.
GF beslutter, at revy festen ikke skal droppes til fordel for Juelsminde udflugt. GF opfordrer
bestyrelsen til arbejde for, at vi får en større gruppe af supportere med til næste DM.
8. Valg af produktion 2014
Claus lægger ud med at foreslå, at vi laver revy igen – GF er enig.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Anni og Bøje er revisorer – Dines er suppleant. Kun Bøje er på valg – han blev genvalgt
enstemmigt!
10. Eventuelt
Perle: Skal vi ikke arbejde på, at medlemskab kan komme ind over betalingsservice – så vi
nemmere kan holde fast i medlemmerne. KE har undersøgt forskellige systemer og leder forsat
efter et system, som gør dette – og som ikke koster foreningen for meget. Det kommer på plads i
2013-14.
Andre kommentarer:
Det er en rigtig god ide at starte billetsalget tidligt – og måske udvide spilleperioden med en uge.
Skal vi have andre foreninger til at komme på samme måde som vinterbaderforeningen.
Dragør Revyen er den revy i KBH, som deltager i DM – og hvis man sammenligner med de andre
amatørrevyer, så har vi flest forestillinger.
Der skal være forestillinger kontinuerligt – ikke en uges pause.

Vi skal se på belægningen – vi er ikke oppe på 90 % belægning.
Wiedergaarden skal være om eftermiddagen og om søndagen.
Generalforsamlingen sluttede med at synge en af Lars Hjarnøs sange – for at mindes en kær
gammel ven og spasmager.

