REFERAT
HERNING TEATERGENERALFORSAMLING DEN 24. SEPTEMBER 2018 KL. 19.00
I MCH HERNING KONGRESCENTER
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse v/formanden
4. Indkomne forslag
a) fra bestyrelsen
b) fra abonnenterne
5. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Annie Jeppesen
Bodil Marstrand
Connie Risom
Alle villige til genvalg.
Valg af suppleanter
Lone Pedersen – villig til genvalg
Christina de Laurent – villig til valg.
Fastsættelse af abonnementsgebyr, jfr. vedtægternes § 3. Det nuværende gebyr er 100,00 kr.
6. Eventuelt
Ad 1
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter forsamlingen gik over til første punkt på
dagsordenen valg af dirigent. Egon Bjørn Andersen blev foreslået og valgt til dirigent.
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, idet der er indrykket
annonce i Bladet den 5. september 2018 – altså med minimum 14 dages varsel, som krævet i vedtægternes
§ 9.
Formanden fik herefter ordet.
Ad 2
Egon Bjørn Andersen bød velkommen til de fremmødte.
Formanden aflagde beretning. Den skriftlige beretning blev omdelt til de fremmødte. Beretningen kan
efterfølgende findes på Herning Teatrets hjemmeside.
I den forgangne sæson har der været 8 bestyrelsesmøder og en ret tæt mailkorrespondance.
Omkring samarbejdet med Team Teatret er vi udfordret lidt på økonomien. Team sælger flere billetter til
samarbejdsforestillingerne end Herning Teater. Et evt. underskud skal måske fordeles lidt anderledes.
Den nye kontrakt med MCH er netop forhandlet på plads.
Der er løbende en evaluering af bestyrelsens arbejde.
Der var en enkelt kommentar til formandens beretning:
Lisbeth Stamp oplyste, at mange andre teaterforeningers bestyrelse laver et stort stykke arbejde

Dirigenten takkede for en flot og fyldestgørende beretning.
De fremmødte godkendte herefter formandens beretning.
Ad 3
Det reviderede regnskab for 1. juli 2017 til 30. juni 2018 blev omdelt. Formanden gennemgik regnskabet.
Regnskabet er godkendt af Herning Teaters revisor med en blank påtegning og er underskrevet af
bestyrelsen.
Regnskabet viser et underskud på 10.000,00 kr., som må siges at være tilfredsstillende. Den øgede fokus på
markedsføringen har bl.a. været med til at skabe det lille underskud.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
Ad 4
Der var ikke indkommet forslag fra abonnenter eller bestyrelse.
Ad 5
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Annie Jeppesen
Bodil Marstrand
Connie Risom
Alle tre var villige til at modtage genvalg.
Der var ikke yderligere, der ønskede at stille op til valget.
Annie Jeppesen, Bodil Marstrand og Connie Risom blev valgt for en 2-årig periode.
Som suppleanter blev foreslået og valgt for 1 år:
Lone Pedersen
Christina de Laurent
Suppleanterne blev valgt sideordnet, og eventuelt indtræden i bestyrelsen sker efter lodtrækning.
I henhold til vedtægternes § 3 skal der fastsættes et årligt gebyr.
Formanden forslog et uændret gebyr på 100,00 kr. pr. abonnent. Forslaget blev vedtaget.
Ad 6
Intet
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede dirigenten og de deltagende for fremmødet.
Godkendt af dirigenten:
Herning, den
…………………………………………………………………
Egon Bjørn Andersen
Referent Lene Mikkelsen

