
 

 

Referat fra generalforsamling på Silkeborg Ny Teater den 28.4.2019 

67 fremmødte  

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere:Jørgen Kongsbak valgt til dirigent, Mogens Kjær og 

Wigant Dreier valgt til stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning:Jørn Iversen fremlagde bestyrelsens beretning. Ingen kommentarer. 

Fremlæggelse af regnskab: Heine Snede fremlagde revideret regnskab. Ingen kommentarer.  

3. Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: d.v.s årligt kontingent 

er: for børn og unge under 18 år og pensionister er 60 kr. alle andre er 120 kr. Vedtaget. 

4. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag.  

5. Valg af kasserer: Heine Snede genvalgt. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Jørn Pedersen (modtager genvalg) og Tine Elkjær 

(modtager ikke genvalg). Forslag: Jørn Pedersen og Jonna Mikkelsen begge valgt til 

bestyrelsen. 

7. Valg af bestyrelsessuppleant: på valg Jane Justesen (modtager ikke genvalg) Forslag Katja 

Tønnesen som blev valgt. 

8. Valg af bilagskontrollant/revisor: på valg er Stig Kristensen (modtager ikke genvalg) 

Forslag Per Dybsø som blev valgt, til bilagskontrollantsuppleant Helle Pedersen valgt, i 

stedet for Per Dybsø. 

9. Forelæggelse af repertoireplan: Revy skrevet af Kent Knudsen og Morten Sørensen, 

instruktør er Morten Sørensen og Kent Knudsen, medinstruktør Jørn Iversen, der er premiere 

den 28.11., der øves tirsdag. Efterårsstykket: En god pige skrevet af Marc Camoletti og 

oversat af Paul Sarauw, medvirkende 2 herrer og 3 damer, instruktør er Poul Arne Danielsen 

medinstruktør Tina Elkjær, der øves torsdag, premiere 24.10. Forårsstykket: Min kone 

spøger skrevet af Noel Coward, medvirkende 5 damer og 2 herrer,  instruktør er Poul 

Jespersen, der øves onsdag premiere 23.1.2020. Børnestykket: Pippi skrevet af Astrid 

Lindgren medvirkende 10-12, instruktører er Anne-Sophie og Lars Linnebjerg, der øves 

mandag, premiere 27.1.2020 kl. 19.30. Der er legedag for børnene den 26.5. kl. 10-15.30 , 

møde med forældrene 15-15.30. Den 11.6. kl.19 mødes instruktørerne med holdene bag 

teknik, kostume, kulisse og regi. Der bliver et sangkursus 17-18.8 kl. 10-16, kursusleder Nis 

Ros. Medlemsdagen den 22.6. 11.30-ca.17 bliver her på teatret, der udsendes indbydelse 

senere, gebyret bliver 50 kr. Der er arbejdsdag på teatret 15.-16.6. kl. 9-16 teatersalen + 

vinduer skal males. 

10. Evt.: Kenneth Holme Poulsen mangler hjælp til at tage kontakt til skoler og børnehaver 

henvendelse til Kenneth..  

Steen Møller Nielsen har forslag om at lave et par gratis forestillinger for børn, forældre skal 

selvfølgelig betale, det er godt at børn bliver præsenteret for teater, måske det kan indvirke 

på interessen som voksen, forslag om at sodavand til børn nedsættes til 10 kr.  

Charlotte Almer foreslår at beklædningen til værtsgruppen gøres tidssvarende, forslaget 

endte ud i at bestyrelsen ser på evt. køb af hvide skjorter til alle, som man så selv skal vaske 

og de skal afleveres, når man ikke er i værtsgruppen mere. Charlotte foreslog også nye 

navneskilte kun med fornavn, det var der enighed om. Tommy Hansen kan lave små 

nydelige skilte.  

Allan foreslog beklædning til teknik med logo på.  

Medlemmerne blev opfordret til at tænke på nye annoncører, der mangler ca. ½ side, der 

savnes og flere til festudvalget og repertoireudvalget meld jer til Jørn P.  



Teknik vil gerne have hjælp til rengøring af lamperne på scenen o.s.v.  

Jørgen takkede for god ro og orden.  

Jørn takkede Jane for arbejdet i bestyrelsen og Tina for sin indsats i bestyrelsen gennem 

mange år.  


