Referat fra generalforsamling på Silkeborg Ny Teater den 22.4.2018
1. Valg af dirigent: Jørgen Kongsbak blev valgt. Allan Sørensen og Bent Larsen blev valgt
som stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning: Tina aflagde beretningen. Den blev godkendt med applaus
3. Forelæggelse af regnskab: Heine fremlagde regnskabet, der viste et overskud på 15.184 kr.
Regnskabet blev godkendt med applaus.
4. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent hvilket vil sige, børn og
unge under 18 år 60 kr., voksne 120 kr. og pensionister 60 kr.
5. Indkomne forslag: der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg af formand: Tina Elkjær genopstiller ikke. Forslag Jørn Iversen som blev valgt med
applaus
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg var Martin Tønnesen (genopstiller ikke), Birgit
Jensen (genopstiller) og Jonna Elkjær (genopstiller). Da Jørn Iversen blev valgt til formand,
skulle der vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. Forslag til bestyrelsen, Birgit Jensen, Jonna
Elkjær, Tina Elkjær, Lone Kjær og Helene Handberg Nielsen (28 stemmer). Valgt blev
Birgit (59 stemmer), Jonna (54 stemmer), Lone (52 stemmer) og Tina (47 stemmer), Det
bliver besluttet på det konstituerende møde, hvem der sidder for 1 år.
8. Valg af suppleant: Kristine Maja Paaske (genopstiller ikke). Forslag Helene Handberg
Nielsen og Judith Olesen. Valgt blev Helene.
9. Valg af bilagskontrollant: Tom Bak genvalgt.
10. Forelæggelse af repertoireplan: Revy skrevet af Kent Knudsen og Morten Sørensen antal
spillere 6 -8 stk., øvedag tirsdage 19-22 start den 4.9. Der er premiere 29.november slut
ultimo marts 2019, 6 forestillinger før jul, 19 efter jul i alt 25 forestillinger. Inbstruktør:
Kent Knudsen, Morten Sørensen, Jørn Iversen (lillehjælper). Efterårsstykket: Snak om en
ting skrevet af Noel, Covard, (farce/lystspil) antal spillere 6 d og 3 h, øvedag torsdag 19-22
start den 9.8.2018, der er premiere den 25.10.2018 slut ultimo november. Instruktør : Jens
Sandal. Forårstykket: Flammedanseringen skrevet af Arnold og Bach (farce/lystspil) antal
spillere 6 d 5 h, øvedag: onsdag 19-22 start 5.9., premiere den 24.1.2019 slut ultimo marts
2019. 15 forestillinger, instruktør: Jørgen Kongsbak. Børnestykker: Dyrene i
Hakkebakkeskoven: skrevet af Thorbjørn Egner. Antal spillere 10-12/15 børn. Øvedag
mandag 17-19.30 start 20.8.2018, premiere 28.1.2019 kl. 19.30 slut ultimo marts 2019, 17
forestillinger fordelt på 6 weekender. Instruktør Helene Handberg Nielsen instruktørass.
Cecilie (Helene´s søster), der bliver legedag den 27.5.kl 10-136, der bliver en kursusdag i
starten af august.
11. Evt.: Spørgsmål: kan der kun betales med MobilePay, når der skal betales kontingent m.m.
til teatret, nej man kan også anvende teatrets bankkonto. Der er stadig 6 pladser på
skuespilkurset den 30.6-1.7. Spørgsmål: kan vi ikke få et rengøringsselskab? Vi undersøger,
hvad det vil koste at få et rengøringsselskab. Forskellige ting angående rengøring blev
drøftet, det kan deles op så ikke alle rum skal rengøres hver uge, så bliver det mere
overskueligt at gøre rent. Bestyrelsen gør rent 2 gange alle andre 1 gang om året. Ejnar
ordner gulvet i salen i sommer, det skal ikke vaskes i hver uge. Tina takkede Kristine og
Martin for deres indsats i bestyrelsen og for godt samarbejde. Heine takkede Tina for hendes
tid som formand, hun bliver jo heldigvis i bestyrelsen. Til slut tak for det store fremmøde,
aftenen sluttede med kaffe med brød som var bagt af ”den benløse bager” tak for det.

