Referat af generalforsamling i Skagen Musik- og Teaterforening.
20. maj 2021, kl. 19 i Sognehuset, Kirkevej 7, Skagen

16 medlemmer var mødt frem.

Næs2ormand Vibeke Zinck Mose bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Ib Schjerlund blev valgt med akklamaBon. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og gav ordet Bl næs2ormanden.
2. Bestyrelsens beretning El godkendelse.
Vibeke Zinck Mose aﬂagde beretning som næs2ormand.
Trods corona-restrikBoner lykkedes det at gennemføre en række gode arrangementer, men der
var også aﬂysninger af arrangementer, vi havde glædet os Bl i jubilæumsåret.
Vibeke mindedes vores nyligt afdøde mangeårige formand Arne Waage Beck, som igennem hele
livet spillede en stor rolle i Skagens kultur- og foreningsliv. Æret være Arne Waage Becks minde.
Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.
3.

Regnskab El godkendelse og fastlæggelse af budget for det følgende
regnskabsår, herunder billetpriser El foreningens arrangementer.
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et uBlfredssBllende resultat, et
underskud på godt 45.000 kr., som betyder, at foreningens formue nu er reduceret Bl ca. Kr.
114.000. Årsagen Bl det dårlige resultat var primært, at både konBngenBndbetalinger og
billeBndtægter var på et meget lavt niveau. Det var der ﬂere årsager Bl, herunder lave besøgstal
pga corona-restrikBoner, manglende konBngentopkrævninger i et år med uforudsigeligt
akBvitetsniveau samt udgiUer Bl banken i forbindelse med kassererskiUe og indførelse af
negaBve renter.
Kassereren fremlagde også et budget, der med konservaBve antagelser om besøgstal og
medlemskonBngenter udviser en forventet balance mellem indtægter og udgiUer.
Bestyrelsen foreslår et medlemskonBngent på 150 kr.
Bestyrelsen foreslår endvidere, at den normale billetpris ved arrangementer er 200 kr. for ikkemedlemmer og 100 kr. for medlemmer. DeWe skulle give et incitament Bl at tegne medlemskab.
Regnskabet, budgeWet samt forslag Bl konBngent og billetpriser blev godkendt af
generalforsamlingen.

4. Valg af bestyrelse og suppleanter jfr. § 6
Bestyrelsen er blevet reduceret med to medlemmer. Arne Waage Beck er afgået ved døden.
Beth Groth Nielsen har ønsket at udtræde af bestyrelsen. De resterende fem
bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg.
I henhold Bl vedtægterne kan bestyrelsen arbejde videre med fem medlemmer, men det er
ønskeligt, at der er ﬂere.
Forslag Bl nyvalg:
Mads Peter Neumann blev foreslået og var villig Bl valg. Han blev valgt uden modkandidat.
MeWe Hust og Mogens Bandholm blev foreslået som suppleanter, og blev valgt uden
modkandidater.
Bestyrelsen består hereUer af:
Rikke Kursch
Vibeke Zinck Mose
Lene Neumann
Mads-Peter Neumann
Jens KrisBan Banke
Niels Bünemann
Suppleanter: MeWe Hust og Mogens Bandholm
5.

Indkomne forslag fra:
a. bestyrelsen, herunder forslag Bl valg af revisor
Bestyrelsen foreslog, at der nedsæWes et udvalg Bl bearbejdelse af vedtægterne, ikke mindst
reglerne for valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.
Bestyrelsen foreslog endvidere, at Arne Ehrenreich konsBtueres som revisor og Kurt Kirkedal
som bilagskontrollant-suppleant.
Alle bestyrelsens forslag blev vedtaget af generalforsamlingen.
b. Medlemmer
Ingen forslag indkommet fra medlemmerne.
6. Eventuelt
Grundlovsdag: Københavns Drengekor aaolder koncert i kirken.
Rikke gennemgik foreningens program for 2021.
Mads-Peter vil arrangere teatertur Bl Onkel Vanja af Tjekhov på Vendsyssel Teater.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluWet og takkede for god ro og orden.

Referatet godkendt af bestyrelsen på konsBtuerende møde den 27. maj 2021

