Referat fra Gribskov Teaters ordinære generalforsamling mandag d.17. september 2018
Tilstede: Bestyrelsen (undtagen Lars) samt to medlemmer af foreningen.
1. Valg af Ordstyrer og referent:
Formand Pernille bød velkommen og forestod valget af ordstyrer: Svend Engell og referent: Lisbeth.
Svend orienterede om at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning:

Bestyrelsen:Pernille Gottlieb – formand, Anne-Marie Rasmussen, Anny Engell – regnskab,
Arne Vagn Petersen, Bente Banemann – billetter, Eva Luna Dahl, Lars Salling, Esben
Kaspersen, Lisbeth Jensen
Vi har 150 medlemmer i foreningen.
Bestyrelsesarbejdet: Bestyrelsen har afholdt 9 møder i løbet af året. Vi har alle deltaget i
DTs årlige teaterseminar i Odense i november. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i
DTs generalforsamling, DTs regionsmøde og et af Folketeatrets regionsmøder. Desuden har
vi deltaget i kulturnætterne i Helsinge og i Gilleleje.
I maj præsenterede vi så programmet for sæson 2018/19
Hjemmesiden:Vi har fået opgraderet vores hjemmeside således at man nu forbliver på
hjemmesiden når man køber billetter, i stedet for at skulle videre til gribskovbilletten.
Programmet:Vi har solgt 1433 billetter og udleveret 113 fribilletter
Sæsonen åbnede vi d. 1. august med gadeteater i Helsinge, Græsted og Gilleleje. Det var
som i de foregående år i et samarbejde med Passage (Helsingør Teaters gadeteaterfestival)
og betalt af Gribskov Kommune.
Sæsonen i teatersalene skulle være åbnet med en forestilling som vi havde glædet os
meget til ”Udspring”, men den blev aflyst pga. sygdom
Den glade enke

237 billetter

En lidt for dyr succes

Skattesagens helte

47 billetter

Vi køber ikke opfølgeren ”Corydong”

Demokrati

18 billetter

Nyt spændende teater i byrådssalen

Til (ingen verdens) nytte

106 billetter

Godt skuespil, Pia Rosenbaum måtte træde ind

Piraterne fra Penzance

158 billetter

Figaros er altid en succes

Peter Pan

200 billetter

Familieforestillingen

De lystige koner

255 billetter

Klassikeren som solgte godt

Med hovedet i himlen

94 billetter

Nyt initiativ på Hotel Gilleleje Strand

I familien

72 billetter

Festlig forestilling med boksering

Liva

288 billetter

Solgte mest

Pernille Gottlieb
Beretningen blev vedtaget.
3. Forelæggelse af regnskab og budget og fastsættelse af kontingent
Anny fremlagde regnskab og budget. Året er afsluttet med et overskud på 8ooo kr. i stedet for det
budgetterede underskud. Regnskab og budget blev vedtaget. Medlemskontingentet bortfalder med
det nye billetsalg på vores hjemmeside.
4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Arne, Anne-Marie, Anny og Pernille (for et år). De
blev genvalgt. Esben og Lisbeth genvælges som suppleanter.
6. Eventuelt:
Intet.

Svend Engell

Lisbeth Jensen

