Referat af Generalforsamling 2017
Kære Alle medlemmer af Dragør Revyforening
Hermed indkaldes til den årlige GENERALFORSAMLING i foreningen
Datoen/tid /sted, bliver: Tirsdag d. 30/5 kl. 19:00 På Dragør Fort
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Jimmy Kjærsvold blev valgt.
2. Formandens beretning
Var udsendt med indkaldelsen.
Der skal følges op på de lavere belægninger i starten af spilleperioderne, f.eks. tilbud til
flere virksomheder, foreninger, klubber, og lign. som firmafester, kunde,sponsor
arrangenmenter og lign. evt. rabat ved bestilling i okt./nov. af de tidlige foresillinger i
marts.
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Der var en del investering i nyt sceneri, Roaylties, lyd og kostumer, som burde kunne
spares i 2018 produktionen. Regnskabet blev godkendt.
4. Budget og kontingentfastsættelse
Kontingentet er fastholdt til 150 kr. Billetprisen blev fastsat for 2018 til 175 kr.
Bl.a. Royalties betales af en min. 200 kr. pr. billet.
Budgettet 2018 blev distribueret, gennemgået og godkendt.
Der søges stadig om finansiering af lyd system og mikrofonerhos Nordea, AP Møller,
Tuborg. Puljer kan også søges hos f.eks. Dragør Borgerforening.
5. Kort Evaluering af Årets Revyproduktion (opsamling fra evalueringsmødet)
Der arbejdes tæt med Mickey Pless omkring indkøb af lyd system og mikrofoner. Der skal
foretages noget tilpasning af ”lågerne” i sceneriet.
Med positive tilsagn fra de fleste involverede i revy produktion og afvikling, blev det
besluttet at planlægge og iværksætte Dragør Revyen 2018.

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ti dage
før mødet og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen)
Der var ingen indkomne forslag, men ideer og forslag blev debateret under de ovennævnte
punkter.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
Formand: Jeanett – på valg- modtager ikke genvalg
Næstformand: Dorte Munksgaard – på valg
Kasserer: Klaus Lyngsdal – på valg- modtager genvalg
Bestyrelses medlem Per Scheel-Krüger – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Morten Bo – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Jimmy Kjærsvold – ikke på valg
Bestyrelsesmedlem: Lone Holland Pless – på valg modtager ikke genvalg
1. Suppleant: Elsebeth Boxbom - på valg
2. Suppleant: Birgit Kjersner – på valg
Det blev vedtaget at følgende skal danne bestyrelsen i revyforeningen:
Dorte Munksgaard
Klaus Lyngsdal
Per Scheel-Krüger
Morten Bo
Jimmy Kjærsvold
Suppleanter:
Elsebeth Boxbom
Birgit Kjersner
Lone Holland Pless

Det undersøges om Lars Sørensen (forslag fra Grønbech) og evt. Mickey Pless (på opfordring
fra forsamlingen) ønsker at bidrage til den kommende bestyrelse. Bestyrelsen afventer
tilbagemeldingerne.

8. Valg af produktion 2017/2018 – hvis JA til Revy 2018 ; gennemgang af foreslag til
Spille/øveplan fremlægges på mødet)
Det blev et JA - Premieren bliver fredag den 2. marts 2018 og spille/øveplan er distribueret til
alle involveret.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
Revisor: Thomas Findval – ikke på valg
Revisor suppleant: Anni Kjærsvold – ikke på valg
Følgende blev vedtaget:
Revisor: Thomas Findval
Revisor suppleant: Anni Kjærsvold

10. Eventuelt
Billetsalget på Place-2-Book forsøges ændret til at lukke kl 19 eller 20 på spilledagene, dog
kan der kun bestills mad til f.eks. kl. 14, hvorefter man må aftale mad direktet med fortet.
Såfremt Dragør Sko ikke bliver overtaget af ny ejer, har Kjærsvold en dialog med en anden
detajlhandel i Dragør der kan viderføre det fysiske billetsalg i byen.

OBS: Har du ikke allerede betalt kontingent for 2016/17 - ( 150 kr. Pr. Person pr. år) kan de
indbetales via:

a) Bankoverførsel til registreringsnummer: 2130 og kontonummer: 4386467949
b) Mobile pay til mobilnummer: 61 61 35 62

Med kærlig Revyhilsen
Bestyrelsen

