
Generalforsamling 9/6-20 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Thomas Sølvskov Findval 
Referent: Sanne Rossen 
 
Vi er 8 stemmeberettigede: 
 
Klaus Lyngsdal Pedersen 
Anni Kjærsvold 
Jimmy Kjærsvold 
Jeanett 
Anette Jacobsen  
Susanne Grønbech 
Sanne Rossen 
Torben Bødtker 
 
2. Formandens beretning 
Vi fik lavet en fantastisk revy i 2019, fordi der var mange, der hev og slev. Der var også kommet 
mange nye til. Thomas fik sin debut som revyinstruktør, og skuespillerne var nye, men meget 
dygtige. 
 
Vi bør lave en kortere spilleperiode. I 2019 måtte vi aflyse et par forestillinger. Kun en 
eftermiddagsforestilling. To forestillinger på en dag er rigtig hårdt. Plus at kostumerne ikke kan nå 
at dampe af. 
 
Vi fik smidt en masse gammelt skrammel ud, så nu har vi kun det, der skal til for at lave en 
produktion. Der var mødt mange op til nedpakningen. 
Læringspunkt: det giver god mening at give noget mad, pizza, frokost undervejs i forløbet i stedet 
for at brænde alle vores penge af på en stor fest. 
 
Thomas’ beretning: 
 
Besked fra skuespillerne: Malene er flyttet til Jylland og kommer ikke tilbage, men de øvrige 
skuespillere har sagt ja til at medvirke til næste år, men ønsker 1-2 flere skuespillere på scenen. De 
ønsker også at starte lidt tidligere på efteråret. 
 
 
3. Beretning fra produktionsgruppen 
Jimmy: det var rart at få flere mennesker med. Lys og lyd fungerede overordnet fint. 
Henrik Friis (lys og lyd) vil gerne være med til næste år.  
Der er plads til forbedringer, og Henrik foreslår, at vi køber nye mikrofoner (omkring 3000 kr.) 
 
Torben foreslår arbejdsaftener + mad, som kan tiltrække folk, som ikke er medlemmer, men som 
kan hjælpe. 



 
Annette (kostumer): Det kunne være rart at få en ekstra person i kostumegruppen. Vi bør ikke 
samle til huse med kostumer, som vi måske vil bruge fremover. I stedet kan vi låne kostumer af 
genbrugsbutikken og aflevere dem tilbage bagefter.  
 
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 
Klaus beretter: 
Det har været et godt år. Vi lægger 27.939,17 til vores egenkapital, så vi starter næste sæson med 
56.047,39 i kassen. 
 
Vi fik 35.500 ind på sponsorater, inkl. et tilskud fra kommunen på 20.000 til en ny kapelmester. 
 
Regnskabet er godkendt af bestyrelsen 
 
 
5. Budget og kontingentfastsættelse 
Vi kan ikke lave et budget for det kommende regnskabsår, for der er ingen produktion i år (pga. 
coronavirus). 
 
Vi ved, at vi kommer til at have 4000 i minus i 2020 pga. omkostninger til IT (samt manglende 
produktion). 
 
PR-stunt: For at holde liv i revyen, kan vi lave en livestream af gamle numre med skuespillerne, og 
så kan folk donere penge til revyen. Thomas (instruktør) vil gerne lave det gratis. 
 
Budgettet er godkendt. 
 
 
6. Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen indkommende forslag. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
Jimmy, Sanne og Annette kom ind i 2019 og fortsætter. 
Torben og Klaus er på valg, og begge genopstiller.  
Jeanett og Henrik Friis er valgt som suppleanter. 
 
8. Valg af produktion 
Der bliver ingen produktion i år pga. corona. 
 
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 
Anni Kjærsvold er valgt som revisor 
Der er ingen revisorsuppleant 
 



10. Eventuelt 
Der er ingenting til eventuelt. 
 
 

 
 


