Mariagerfjord den 11. september 2022

Referat af GENERALFORSAMLING den 8/9-22, kl. 19
i Hadsund Kulturcenter, Kirkegade 2-4, Hadsund
Kl. 19.00 – ca. 20.00: Velkomst og Generalforsamling: Der var 16 stemmeberettigede
Sæsonkortholdere (medlemmer) til stede.
DAGSORDEN iht. Vedtægterne § 4:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Valgt blev dirigent Kaj Edlund (KE), referent
Mogens Hedegaard (MH) og stemmetællere, kun hvis der blev brug for det.
KE konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig med 16 fremmødte
stemmeberettigede sæsonkortholdere.
2. Bestyrelsens beretning til godkendelse: Ledelsesberetningen i Årsrapporten 2021-22 (se denne)
blev læst op af MH. Mundtlige blev følgende supplement forelagt af formand Inge Reiter (IR):
”Mange tak, Mogens, for din meget udførlige årsrapport og beretning.
Som sagt har Teaterkredsen i sæson 2021/22 arrangeret 11 forskellige voksenforestillinger på de
vante spillesteder rundt om i vores kommune - og derudover også 10 velbesøgte
ungdomsforestillinger for kommuneskolerne, Østerskov Efterskole og Mariagerfjord Gymnasium.
Vi har kunnet se, at folk har slappet af uden at skulle bære mundbind og holde afstand, og at man i
det hele taget har været glad for bare det at komme ud og være sammen ligesom i de gamle gode
dage før Coronaen. Bl.a. trak Bodil Jørgensen mere end fuldt hus på Hobro Theater med forestillingen
MADDIKER, der handlede om det at blive gammel.
Som i de tidligere år har vi haft et rigtig fint og nært samarbejde med Himmerlands Teater (HT) om
ungdomsforestillinger og de store dyre og flotte forestillinger, som kun kan spilles på Hobros smukke
gamle Theater. Som Mogens plejer at sige: ”Vi har de bedste tilskudsordninger, Susanne har
publikummet!”
Men udover samarbejdet med HT, så har vi også haft et fint samarbejde med Hobro Musikforening
om store kombinerede teater- og musikforestillinger. Det har altid været kæmpe oplevelser! Sidst var
det FARINELLI med selveste Danmarks fineste tenor, Niels Jørgen Riis, i Poul Bundgårds rolle som
Farinelli. På rækken, hvor jeg sad, var der ikke et øje tørt!!
Efter min mening var det sæsonens største og bedste oplevelse - altså lige udover forestillingen om
og med DEN GRØNLANDSKE MAND, som vi havde i Arden Kulturhus som sæsonens sidste forestilling
i maj. Den forestilling var helt ud over det sædvanlige. Ingen dikkedarer - kun en ganske enkel
scenografi - og publikum havde faktisk svært ved at forlade salen efter forestillingen i ren og skær
begejstring!
Alt i alt en fin afslutning på en flot sæson!
Men tilbage til nutiden!
Da Teaterkredsens mentor, hjerne, it-mand, kasserer, altmuligmand, chauffør, idémand - jeg kunne
blive ved, besluttede sig for at trække sig tilbage for bl.a. at hellige sig slægtsforskningens kunst, så
trak jeg mig også som formand, og da ingen andre i bestyrelsen meldte sig på banen, var der
desværre ingen anden mulighed end at lukke og afvikle foreningen!
Så kære Mogens, derfor skal du selvfølgelig have en lille begynderbog om slægtsforskning, så du
ikke skal gå helt i stå derhjemme i stuen foran computeren.
Til slut vil jeg selvfølgelig også takke hver og én i bestyrelsen for jeres måde at være på, jeres store
engagement, jeres kærlighed til teater og jeres enorme kræfter, både før og efter hver eneste
forestilling
Endelig skal det lige siges, at vi har lovet hinanden, at vi vil gennemføre alle den kommende sæsons
forestillinger.”
3. Årsrapport med det reviderede regnskab til godkendelse: Indledningsvis fik kasserer Mogens
Hedegaard dirigentens tilladelse til at tage dagsordenspunkterne 3, 4 og 5 under et, da de alle
vedrører Årsrapporten. Derefter forelagde kassereren Årsrapport 2021-2022 (se denne). Rapporten
blev godkendt med akklamation (inklusiv budget og kontingent).
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4. Budget for den igangværende sæson til orientering: Kasserer Mogens Hedegaard forelagde og
fik godkendt Budget 2022-23 ifm. med gennemgangen af Årsrapport 2021-2022.
5. Kontingent (Sæsonkort) for det efterfølgende regnskabsår (2023-24) fastsættes: Forslag:
Uændret 75 kr./år pr. sæsonkort. Forslaget blev godkendt ifm. med gennemgangen af Årsrapport
2021-2022.
6. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslog Teaterkredsens ophør pr. 30. juni 2023. Formanden
begrundede forslaget, der hovedsageligt skyldes, at bestyrelsen ikke længere mener, den kan
varetage de opgaver, der påhviler bestyrelsen.
Der blev afgivet 16 stemmer, 8 stemte for bestyrelsens forslag, 4 stemte imod forslaget og 4 stemte
hverken for eller imod. Dermed blev forslaget IKKE vedtaget, da ophør af Teaterkredsen jf.
vedtægternes §12 kræver kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.
7. Valg i lige år af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og mindst 2 suppleanter for 1 år jf. § 5.
Jf. vedtægternes §5 er det dog også mulighed kun at vælge 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og
dermed reducere bestyrelsen til 5 personer, hvilket blev resultatet af valgene:
1. Inge Reiter, Hobro
Formand
Valgt til 2023
2. Andy Rye, Hobro
Næstformand
På valg, ønsker ikke genvalg
3. Mogens Hedegaard, Hobro
Kasserer
På valg, ønsker ikke genvalg
4. Sif Kristensen, Hadsund
På valg, ønsker ikke genvalg
5. Rita Nielsen, Mariager
På valg. Valgt til 2024
6. Karen Wessel Fyhn, Hobro
Valgt til 2023
7. Lene Ørum-Petersen, Hobro
Valgt til 2023
8. Kari Lykke Brøndum, Nørager
Forslag. Valgt til 2024
9. Jette Rask, Hobro
Forslag. Ønsker ikke valg
Forslag til suppleanter:
10. Kari Lykke Brøndum, Nørager
11. Kirsten Hjarnø Mathiasen, Hobro
12. Sif Kristensen, Hadsund
13. Andy Rye, Hobro

På valg. Valgt til bestyrelsen
Ønsker ikke genvalg
Forslag. Valgt til 2023
Forslag. Valgt til 2023

8. Valg af 1 revisor for 2 år og 1 suppleant for 1 år jf. § 11:
1. Preben Nielsen, Valsgård
Revisor
På valg. Valgt til 2024
2. Lars Henning Jensen, Hadsund
Revisor
Valgt til 2023
3. Bent Selchau, Hobro
Revisorsuppleant På valg. Valgt til 2023
9. Eventuelt: Intet
Kl. ca. 20.15 – ca. 20.45: Pause Der blev serveret en ost- eller rullepølsemad til kaffen/teen.
Kl. ca. 20.45 – ca. 21.45: Underholdning. Provst og byrådsmedlem Jørgen Pontoppidan causerede
morsomt og inspirerende over emnet ”Kulturen – hvad skal vi med den?” set fra det offentliges synspunkt.
Ca. kl. 21.45 Formanden afsluttede generalforsamlingen.
Referent:
11/9-22: M. Hedegaard
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