
 

 

 

 

Referat fra generalforsamling på Silkeborg Ny Teater den 20.9.2020 

 

 

1. Valg af dirigent: Jørgen Kongsbak blev valgt som dirigent. 22 fremmødte  

2. Bestyrelsens beretning: Jørn I aflagde bestyrelsens beretning godtaget med applaus, i 

forbindelse med arbejdsdagen blev der ikke kun malet, men alt gjort rent for mug. 

3. Forelæggelse af regnskab: Heine aflagde regnskabet som viste et overskud 91.883 kr. 

overskuddet fra 2018 og 2019, bliver brugt til nyt teknik. Coronaen har gjort, at der er 

bestemt at annoncørerne ikke skal betale i år, men til næste år, så de får to års annoncer for 

en pris. Det har ikke været muligt at søge puljer i forbindelse me coronaen, da vi ikke har 

lønnede udgifter og andet, Heine har undersøgt alt, vi har en manglende indtægt på omkring 

100.000 kr.. Vi får jo en hjælp fra kommunen i forbindelse at de selv har overtaget bygning, 

skal der ikke betales for el, varme og renovation, men en benyttelsesafgift som er ca. 

halvdelen af, hvad vi har betalt i forbrug. Vi kan siges op med et halvt års varsel, men Jørn I 

har haft besøg af Stefan Kvamm fra kommunen, han var imponeret over, hvad vi havde 

investeret og da  stedet/området bruges til kunst og kultur passer vi lige ind i det. 

4. Fastsættelse af kontingent: bestyrelsen foreslår uændret kontingent som er børn/unge under 

18 år: 60 kr., pensionister: 60 kr., alle andre 120 kr. 

5. Indkomne forslag: Ingen  

6. Valg af formand: Jørn Iversen genvalgt med applaus. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg Lone Kjær (genopstiller), Birgit Jensen 

(genopstiller) og Jonna Elkjær (genopstiller ikke): forslag Lone, Birgit og Connie Andersen 

alle 3 blev valgt med applaus. 

8. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg Helene Handberg Nielsen (genopstiller ikke) forslag 

Mette Frausing  som blev med applaus 

9. Valg af bilagkontrollant/revisor: på valg Tom Bak (genopstiller) valgt med applaus. 

10. Forelæggelse af repertoireplan: udgår  

11. Evt.: Heine orienterede om billetsystemet til køb af billetter til Pippi, (der kan ikke bestilles 

hos billetbestillingen) hvis man er medlem eller har gæstebilletter skal man maile til 

kasserer@Silkeborgnyteater.dk, så skriver han dem ud, det fremgår også af hjemmesiden, 

hvor man går ind for at købe billetterne. Mogens: hvis der er problemer med mails, så 

kontakt Mogens. Lars fortalt lidt om det nyindkøbte lysanlæg og lamper, alt er LED, så det 

bliver nemmere at styre varmen i salen og det bliver ikke så varmt på scenen, lamperne 

bliver mulighed for flere farver og mønstre, man kan moderer lyset på scenen, 

medlemmerne bliver på et tidspunkt bedt om at hjælpe med nedtagning og rengøring af 

lamper, nogle lamper gemmes og andre forsøges solgt. Jørn I bød velkommen til Connie og 

Mette i bestyrelsen, de kan glæde sig til at kommen i en god bestyrelse. Tak til Helene for 

indsatsen i bestyrelsen, tak til Jonna for mange år i bestyrelsen. Tak til de fremmødte til 

trods  for coronaen. 

 

 

mailto:kasserer@Silkeborgnyteater.dk

