Beslutningsreferat Generalforsamling Studio 73 – Vejen Fritidsteater
Mandag 27. maj 2019
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Guldberg valgt
Referent: Peter Simoni
2. Bestyrelsens beretning
v/formanden (bilag)
Beretningen godkendt uden bemærkninger
3. Økonomisk orientering og fremlæggelse af det reviderede regnskab
v/kassereren
Årsregnskab godkendt uden bemærkninger
4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forelagde alternative kontingent modeller til drøftelse på generalforsamlingen. Efter en
god debat er det konkluderet at der fortsættes med uændret struktur og uændrede
kontingentsatser: familie 400 kr., enkelt 200 kr. Unge/børn 150 kr. Støttemedlem 100 kr.
opkrævninger udsendes efter informationsmøde for at opsamle evt. nye tilmeldinger og kun have
én opkrævningsdato.
Samtidigt blev det besluttet at bestyrelsen skal/kan forelægge et nyt forenklet forslag ved næste
års generalforsamling.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var flere indkomne forslag. Se bilag med gennemgang af de enkelt forslag.
6. Valg til bestyrelsen*)
 På valg: Berit Trærup, Helle Engelbret, Jan Boysen, Peter Simoni (sidstnævnte ønskede ikke
genvalg).
 Modtagne forslag ved fristens udløb: Udover de 3 som genopstiller, Marianne Holst
Berit, Helle, Jan og Marianne valgt for 2 år.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Bestyrelsen foreslog genvalg af Janus Lynggaard, samt nyvalg af Uffe Nørgaard
Janus og Uffe valg
8. Valg af revisor
Forslag om genvalg af Henning Hansen
Henning genvalgt
9. Valg af revisorsuppleant
Forslag om genvalg af Niels Christensen
Niels genvalgt

10. Eventuelt
Se bilag (tilføjet under bilag med indkomne forslag)

Vejen, 28. maj 2019
Peter Simoni
Referent

Bilag 1. Indkomne forslag til Generalforsamling i Studio 73, 27. maj 2019
Forslag til studio73 generalforsamling af Flemming Nielsen (scenebygger)
1, forslags kasse/mail adresse til forestillinger man tænker vil være noget for scenen.
Konklusion: God idé. Bestyrelsen arbejder videre med en praktisk løsning.
2, afsætning af tid til scene byg mellem forestillinger i dag bruges torsdag: 2 til nedbrydning 2
til grov opbygning 2 til fin opbygning og rekvisitter 2 til mallen weekender: 2 til fin puds
tilrettelser, da der ikke er nok dag mellem forestillinger giver det overarbejde
3, tillæg til de skriftlig udlejnings regler
a, ingen udlejning torsdag fredag lørdag søndag, de sidste 4 weekender ind forestilling
b, affald skal henvises til container (under ingen omstændigheder i trailer)
Konklusion for forslag 2 og 3a: Tages højde for det i repertoireudvalgets planlægning bl.a. ved at sikre
permanent repræsentation af scenefolk i udvalget
Konklusion 3a): tilføjes udlejningsregler og der skal gøres specifik opmærksom på det ifm. overdragelse af
nøgle til lejere
4, lave et salg af medlems t`shirt med STUDIO 73 logo
Konklusion: ”T-shirt udvalg” nedsat: Flemming N., Elsebeth B. og Lene B. arbejder videre med ideen og
søger løsninger. Anbefaling at bruge lokale leverandører – gerne sponsor
5, mere åbenhed i foreningen. Hvem står for: køkken udlejning kostumer bygninger repertoire affald pant
press osv.
Konklusion: Skrives på hjemmesiden. Forslag om ”fotovæg”, som er synlig på Studioscenen, så man kan se
hvem man kan/skal kontakte
6, velkomst person indgang til forestillinger ( hvor er deres bord gaderobe wc et smil osv.)
Konklusion: God idé. Det skal der så tages højde for ifm. bemanding af bar/køkken ifm.
forestillinger/koncerter
7, ændring af vedtægter så en sidene suplant vil kun stille op til bestyrelsen på generalforsamling`s dagen
Konklusion: Sendes i udvalg
-----------------------

Forslag fra Lone Bendrup
Som en af de ansvarlige for køkkenholdet vil jeg gerne have et punkt til debat på generalforsamling, der
omhandler spisning til forestillingerne.
Skal det tilbydes eller ej? (praktiske udfordringer i forhold til det.)
Kh Lone
Konklusion: Efter en længere drøftelse/debat - bl.a. om og i hvilket omfang der skal tilbydes bespisning
ved forestillinger, hvor svært det er at besætte opgaverne og evt. oprettelse af en mail/telefonliste
bestående af alle dem, som tidligere har hjulpet – blev det besluttet at der meget snart kommer en dialog
mellem ”køkkenholdet” og bestyrelsen om dette spørgsmål for at have en afklaring inden vi kommer for
tæt på næste aktivitet i efteråret.
Forslag fra Uffe Nørgaard:
Forslag 1, Vedtægtsændringer:
Under §3 indsættes som afsnit 2: Passive medlemmer kan enhver blive, som ønsker at støtte Studio 73´s
formål, trivsel og virke. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
Forslag 2. Vedtægtsændringer
Vedtægternes §4, Generalforsamlingen, Dagsorden - underpunktet til punkt 6, Valg af bestyrelsen, udgår
(Kandidatur til bestyrelsen skal meddeles Bestyrelsen 4 uger før generalforsamlingen, så kandidatur kan
offentliggøres sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen) udgår.
I stedet indsættes før Dagsordenen, efter afsnit Forslag til behandling ..................
Ligeledes indsendes forslag til kandidatur til bestyrelsen skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke posterne som revisor og revisorsuppleanter, som kan vælges
direkte på generalforsamlingen.
Begrundelse: Kravet om 4 ugers frist til kandidatur virker begrænsende og hæmmende for et foreningsliv.
Eventuelt kandidater som måske har lyst til at give en hånd i en bestyrelse, tænker ikke over, at man skal
melde sig på banen 4 uger før. Jeg er klar over, hvorfor vi indsatte paragraffen i sin tid, men mener
alligevel, at den bør afskaffes eller reduceres.
Forslag 3. Vedtægtsændringer
Der indsættes følgende paragraf under §4.
Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år og formand og kasserer skal være fyldt 21 år.
Samlet konklusion (forslag 1-3): Alle forslag vedr. vedtægtsændringer sendes i ”udvalg”. Bestyrelsen skal
nedsætte et vedtægtsudvalg, som til næste generalforsamling skal komme med forslag til reviderede
vedtægter for foreningen, hvor de indstillede forslag tages i betragtning (inkl. det af Flemming Nielsen
stillede forslag)
Forslag 4. Opfordring

1. Bestyrelsen opfordres til at der til medlemmer tilsendes referat af generalforsamling og
bestyrelsesmøderne (eventuelt redigerede), så det er muligt for medlemmer af følge med i, hvilke
beslutninger, der er retningsgivende for foreningen.
Konklusion: Opfordringen taget til efterretning. Ansvar Bestyrelse + PR udvalg
2. Bestyrelsen opfordres til at følge foreningens formålsparagraf og undersøge mulighederne for at
"tilkalde" instruktører eller andre scenekræfter udefra, således at disse kan virke inspirerende og
dygtiggørende for foreningens medlemmer.
Konklusion: Opfordringen taget til efterretning. Ansvar: Repertoireudvalget

Stikord fra pkt. ”Eventuelt”
-

Hjertestarter – evt. dele med den som findes i Foreningshuset ved siden af
Mere brug af sociale medier – til f.eks. ”branding” af foreningen i de perioder, hvor vi ikke
promoverer aktuelle aktiviteter.
Hjemmesiden
Undersøge om der er alternative administrative systemer, som kan afløse vores brug af
”klubmodul”

