Kære Alle medlemmer af Dragør Revyforening
Hermed indkaldes til den årlige GENERALFORSAMLING i foreningen
Datoen/tid /sted, bliver : Tirsdag d. 28/6-2016 kl. 19:30 på Dragør Fort
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Jeanett Andersen
Referent: Lone Hansen
2. Formandens beretning
Karsten fortæller om året der er gået og siger tak til de involverede.
3. Beretning fra produktionsgruppen
Vi kommer til at mangle en pianist næste år.
Byggehold, lyd og lys skal snart på plads da vi kommer til at mangle hjælp.
Skuespillere og instruktør bliver 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Susanne nævner at Torben måske gerne vil smide noget busreklame i forbindelse
med revyen.
Klaus gennemgår budgettet.
5. Budget og kontingentfastsættelse
Der snakkes frem og tilbage omkring medlemskaber. Skal vi forsat have 25%
rabat eller skal vi hæve den til 50 % rabat på billetter?
Måske skulle man vælge at tilbyde både et aktivt og passivt medlemskab?
Der er fælles beslutning omkring et kontingent på 150 kr.

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ti dage
før mødet og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen)
Ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter:
På valg er
Karsten – modtager ikke genvalg,
Dorte- Modtager ikke genvalg,
Per- modtager genvalg,

Suppleanter – Birgit og Elsebeth. Birgit modtager genvalg.
Susanne vælger at gå af. Søren og Morten stiller op. Jimmy stiller op som suppleant.
Nuværende bestyrelse:
Morten
Søren
Lone
Jeanett
Klaus
Per
En af suppleanterne

8. Valg af produktion.
Vi tager en sæson mere 
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Thomas og Annie
10. Eventuelt
Jimmy spørger til om vi skal forblive en forening.
Det var en skam, at der ikke kom en anmeldelse med i Amagerbladet.
Vi vil kigge nærmere på en bredere marketing.

OBS:

Har du ikke allerede betalt kontingent for 2016 - i forbindelse med køb af billetter eller
andet, så skynd dig at betale inden generalforsamlingen, da man ellers ikke vil være
stemmeberettiget. Betal venligst via net-bank til konto - Reg: 6510 konto: 3053166023

Med kærlig Revyhilsen
Bestyrelsen

