Referat af generalforsamling 2014 i Dragør Revyforening
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
Claus Ehlers blev valgt og af hensyn til nye medlemmer tog vi også en bordet‐rundt‐præsentation af de
fremmødte. Derefter blev revyens slagsang afsunget. Claus konstaterede at generalforsamlingen var lovlig
indkaldt og dermed beslutningsdygtig.
Susanne Lindø blev valgt som referent.
2. Formandens beretning 2014
Kære alle ‐ Velkommen til årets generalforsamling.
Dejligt at se så jer – vi er ikke så mange men den hårde kerne (vigtigt for en forening) men arb. på at få nye
medlemmer.
VI GJORDE DET IGEN !
Og en HERLIG revy fik vi lavet
Jeg tror roligt vi kan sige det var succes på alle plan.
Og jeg vil rette en stor tak til alle som har bidraget.
Og når man så har lavet formandsberetning så mange gange, som jeg har, så begyndere de jo at ligne
hinanden lidt.
Men alligevel vil jeg gerne sige ………………
Tak til min bestyrelse, som igen i år har arbejdet hårdt, både som bestyrelse, med produktion, som aktører
o.m.m.
Tak til sceneholdet, og velkommen til ny mand – Jan ‐‐‐‐ og I fik som altid lavet rammerne og det store og
slidsomme arbejde med scene og …………
Tak til bargruppen (alle to – som jo også er scenegruppe) som med højt humør igen har slæbt øl‐ankre, vin
og vand op af trappen, ryddet op, gjort rent, hygget op i sal, serviceret både gæster og vi andre og igen har
lavet en flot omsætning, selvom Perle beklager sig over at folk drikker for lidt !!!!. (nok mest publikum, tror
jeg))
Tak til skuespillerne, som har præsteret igen og måske var lidt presset på tiden, da vi kom lidt sent i gang.
…..og i dette hele taget:
Tak til alle de der har arbejdet med billetsalg, ophænge plakater, lavet pr, programmer, lave lys, lyd, musik,
mad, fest, kulisser, indretter lokalet, rydder op, har slæbt scene og alle de mange facetter af det vanvittige
projekt der hedder ”Vi laver en revy” !.
Tusind tak for indsatsen.
Og igen havde vi Michel !!!! ‐
….som alle igen har nydt at arbejde sammen med. Og på vegne af alle – bestyrelse og spillere –(dem der
ikke også sidder i bestyrelsen = Malin) har jeg lagt billet ind hos Michel om næste år. Han har ikke sagt ja
endnu, men heller ikke nej.
Han synes stadig det sjovt og vil gerne, men skal have det til at passe ind i sine mange andre gøremål.
Vi kan konstatere, at revyen har været en succes, både for publikum og for vi andre. Det har været et
forløb, hvor vi har glædet os til hver øveaften med Michel. Han spreder humør og arbejdsglæde. Og alle
spillerne er igen blevet udfordret og skubbet frem. ‐ Vi håbet han er klar til næste revy.
ØKONOMI
Vi kan konstatere at det også i år har givet overskud. Vi har en fornuftig økonomi. Og det vil Klaus udrede
om lidt.

Og velkommen til dig. Det var dejligt du kunne tage over, da Birgit fik lidt rigeligt med udfordringer på den
private front. Og da jeg selv har vredet armen om på dig til dette job ( OG kh2 også), ved jeg, at du er klar til
at gå ind i bestyrelsen som kasserer. Så det er jo spændende, om du så bliver valgt. Du har min stemme.
Vores gæster har igen i år ikke været helt så tørstige som sidste år, med gode indkøbspriser – og en stram
styring fra S & P ‐ har baren igen givet et pænt tilskud til revykassen. Og som det blev vedtaget sidste år,
har vi nu kun ét regnskab for foreningen, som gør det hele lidt mere enkelt. Men det vil Klaus uddybe.
FORFATTERNE
Vi har jo som altid haft et godt team af forfattere. Og der kom gode tekster på bordet. Og Michel kom med
en flok tekster fra professionelle, som sammen med de lokale dannede et flot samspil. Selvom der havde
været kommunalvalg, var der ikke så mange lokale tekster, der blev brugt, hvilket vi (igen) fik skæld ud for.
Men det overlever vi jo nok.
HJEMMESIDE
Vi har fået ny hjemmeside, med et moderne look og som er særdeles meget nemmere at vedligeholde. Tak
Susanne, som har brugt temmelig meget tid på den (tro mig!!) og til Thomas som assisteret.
Og vores billetsalg – som i år har kørt på place2book, har fungeret fint. Man har i år også kunnet betale
kontingent, købe dvd’er, bestille mad. Hos Dragør Sko, Anni ‐ havde jeg stillet en pc og en printer til
rådighed, som hun så kunne hjælpe de der ikke selv kunne finde ud af det derhjemme. Og det har også
fungeret perfekt.
PR – MARKETING
Igen i år har vores dygtige og vildt højt betalte PR‐afdeling (Susanne/Thomas) slået til overalt, og vi har som
sædvanlig fået meget omtale. Og især den lokale presse er jo flinke til at bringe vores budskaber.
EVALUERINGSMØDE
Vi har ikke haft tid til et evalueringsmøde, men det kan jo nås endnu.
DREJEBOGEN ‐ …kører også, og nye tiltag og ændringer bliver tilføjet.
ÅRETS DVD
Den er igen blevet produceret og sponsoreret af Lars Winding. Vi havde lidt lydudfordringer (skyldes vores
eget udstyr). Og næste år skal det måske forberedes lidt bedre og laves test på m.m.
Og dvd’en er færdig. Karsten har designet labels og omslag og jeg har printet og klistret og pakket. Så den
kan erhverves for kr. 100 bagefter.
MEDLEMMER
Det er lidt af en udfordring. Vi har dog fået nogle enkelt nye. Og hjertelig velkommen til dem. Vi håber
selvfølgelig på endnu flere, og husk at vi alle er de bedste ambassadører for revyen.
KRUDTHUS2
….som jo sådan set ikke har noget med Dragør Revyen at gøre, men alligevel….. (status ‐)
Opstartet foreningen Krudthus2 – vi har en snes medlemmer ‐ bliv medlem kr. 100 – hjemmeside –
bestyrelse.
Mit ”dream‐team” Jurist Aslaug – Susanne, sekr, komm, pr – Klaus, økonomi ‐ Allan Holst , politisk – Jimmy
1. fund raiser m.m. – Ole Storgaard– ark bygge. Og mig selv, sagde hunden, som ikke er specialist, og nøjes
med at være tovholder/formand.
…………….og det fører så frem til dette: At jeg (vi) skal bruge en masse tid på KH2 og derfor (som de fleste
nok allerede véd) træder tilbage som formand for Dragør revyen.. Og med et godt team og gode
”medarbejdere” – og en god økonomi, er det jo det rigtige tidspunkt at lave retræte.
Det har været rigtig sjovt og ind imellem rigtig hårdt, og altid taget rigtig meget tid.

Men som man siger ” når der er god vind i sejlene, kursen er sat og skuden skærer fint gennem bølgerne, så
er det et godt tidspunkt at skifte skipper på.” Og jeg ønsker den nye skipper god vind.
Jeg vil sige tusind tak til alle for opbakning til mit formandskab og jeg håber i vil bakke ligeså varmt og
helhjertet op om den nye formand og bestyrelse.
Tak til jer alle og tak for nu.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Claus gennemgik regnskabet 2013/14, som udviser et overskud på ca. 20.000, når de sidste udgifter i forb.
med revyen er betalt, og budget for 2014/15 blev præsenteret.
Derefter var der debat om belægningsprocent, antal forestillinger, gode og dårlige dage, muligheder for at
sælge billetter til foreninger og erhverv, samt i forsalg tidligere.
Forsamlingen glædede sig over overskuddet og godkendte regnskab og budget med applaus.
4. Budget og kontingentfastsættelse
Budget godkendt og uændret kontingent blev vedtaget.
Forslag om betalingsservice på kontingent – det kan nok ikke rigtigt betale sig, men den nye bestyrelse kan
se på det.
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ti dage før mødet og udsendes til
medlemmerne inden generalforsamlingen).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Karl‐Erik (ønsker ikke genvalg)
Dorte (ønsker genvalg)
Birgit (ønsker genvalg)
Claus (ønsker valg)
Sandra (ønsker valg)
Per (ønsker valg)
Og dermed ændres vedtægterne, så bestyrelsen fremover består af 5 til 7 medlemmer .
og valg af to suppleanter:
Jonas (ønsker genvalg)
Jan (ønsker valg)
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt.
7. Valg af produktion 2015
Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at der sættes en revy op i 2015.
8. Valg af en revisor
Anni (ønsker genvalg)
og valg af en revisorsuppleant: Dines (ønsker genvalg)
Revisor og suppleant blev valgt.
9. Eventuelt
Ingen punkter til eventelt.

