Referat fra Gribskov Teaters ordinære generalforsamling tirsdag d.17. september 2019.
Tilstede: Bestyrelsen samt to medlemmer og en ny interesseret
Referent: Lisbeth
1. Valg af ordstyrer:
Formand Pernille bød velkommen og forestod valg af ordstyrer: Sven Engell. Sven orienterede om at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens årsberetning v. Pernille:
Bestyrelsen
Pernille Gottlieb – formand, Anne-Marie Rasmussen, Anny Engell – regnskab, Bente Banemann, Eva
Luna Dahl, Lars Salling, Lisbeth Jensen og Esben Kaspersen.
Arne Vagn Petersen har valgt at træde ud af bestyrelsen og Lisbeth Jensen, som var suppleant, er nu
fuldt medlem af bestyrelsen.
I sæson 2017/18 havde vi 62 medlemmer - 2018/19 havde vi 87 medlemmer. Det lave medlemstal har
sin forklaring: Man bliver medlem ved at købe 4 billetter til 4 forskellige forestillinger og flere er
begyndt at købe billetter i løssalg – det er en tendens man ser over hele landet. Det vil sige at mange
går glip af de fordele der er knyttet til medlemskabet og det har vi tænkt os at gøre noget ved, men det
kommer vi tilbage til under ændring af vedtægterne på det ekstraordinære møde kl. 20.
I 2017/18 solgte vi 1546 billetter og i 2018/19 har vi solgt 1870 billetter, så det går fremad.
Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen har afholdt 9 møder i løbet af året. De fleste af os deltog i DTs årlige teaterseminar i
Kolding i november. Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i DTs generalforsamling, DTs regionsmøde,
i Turnenetværkets møde og i et af Folketeatrets regionsmøder. Desuden har vi deltaget i kulturnat i
Helsinge og Gilleleje.
I maj præsenterede vi programmet for sæson 2019/20.
Spisning før forestillingerne
Vi har desværre måtte opgive vores samarbejde med Lenes Livretter – vi satte penge til – men vi har i
stedet fået aftaler med Cafe Sef og Spisekrogen i Kvickly, som giver rabat på middagen på selve dagen
hvis man viser sin teaterbillet. Cafe Sef giver 10% og Spisekrogen giver 25%.
Programmet
Vi åbnede sæsonen i begyndelsen af august med forrygende gadeteater. Vi havde 3 forestillinger i
Gilleleje og 1 i Græsted. Vi havde besluttet ikke længere at arrangere gadeteater i Helsinge, det har

simpelt hen været for svært at trække publikum til. Kommunen havde givet bevillingen til gadeteateret
og det blev arrangeret i samarbejde med Helsingørs gadeteaterfestival Passage.
Flygt
Peer Gynt
Job – et enkelt menneske
Bridge over troubled water
I sidste øjeblik
Andens verdenskrig
Holgers forsvarstale
Sigurds Danmarkshistorie
Livet– hvor svært kan det være
Svend, Knud og Valdemar
Mød mig på Cassiopeia
Kurt og Kirsten

40
126
16
185
295
90
65
304
198
158
337
86

Alvorlig og betagende forestilling
Var muligvis en skuffelse for nogle
Fin forestilling
De sang rigtigt godt
De kendte skuespillere bar stykket igennem
En flestlig juleforestilling
Farshad Kholgi fungerede godt med Mads Keiser
En pragtfuld familieforestilling
Morsom
En fantastisk nyopførelse af klassikeren
En absolut succes
Var vist for svag en historie

3. Kassereren forelægger regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Der orienteres om budget
for kommende sæson:
Anny fremlagde regnskab og budget. Regnskab og budget blev vedtaget.
4. Indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer. Lars fremlagde bestyrelsens forslag. Ændringerne er en
justering, så vedtægterne passer til det nuværende lovgrundlag, en rettelse af antallet af forestillinger
man skal købe for at være medlem (rettes fra 4 til 3 i lighed med mange andre teaterforeninger) samt
en mulighed for at revisor kan lave et mindre omfangsrigt, men revisorgodkendt regnskab. Desuden
skal der efter vedtagelsen være 14 dage imellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget.
5. Valg af bestyrelse og suppleanter:
Lars, Eva og Pernille var på valg og blev genvalgt. Susanne Sejer blev valgt som ny suppleant.
6. Valg af revisor:
Martin Jørgensen fortsætter som revisor.
7. Eventuelt:
Blomster og en stor tak til den afgående formand Pernille. Lars orienterede om kommende ændringer i
lovgivningen og justeringer i bekendtgørelserne.

Sven Engell

Lisbeth Jensen

