
DATS - Landsforeningen for 
Dansk Amatør Teater og Scenekunst

1. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt med tilføjelse af punkt 15 b. AITA/IATA

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet den 7. og 8. maj 2021
 Er godkendt af HB pr. mail
 Godkendt igen
 

4. Økonomi
 a. Gennemgang og godkendelse af regnskab. Når regnskab er godkendt, sendes underskriftmail 
 fra revisor som sidste gang, så regnskabet underskrives digitalt.
 Godkendt. 
 Det ser godt ud. DATS kommer ud af 2020 med et overskud på kr. 216.388, 
 hvorefter egenkapitalen er på kr. 404.068
 Til aktiviteter, som blev udskudt på grund af Corona, er økonomien placeret på en balancekonto 
 til senere brug

 b. Budgetopfølgning 2021
 DATS’ økonomi ser meget fornuftig ud også i 2021. 
 Derfor skal der nu sættes gang i nogle af de planer, DATS har for fejringen af Dansk Teater 300 År 
 i efteråret 2022.
 Sekretariatet skal sætte gang i konkurrencen om at skrive shortplay samt tage kontakt til 
 Maria Markvad angående udarbejdelse af en forestilling, der kan opføres af børn under 
 arbejdstitlen Holdberg for børn.

 Sekretariatet må gerne bruge lidt ekstra på årsmøde, generalforsamling og workshops med 
 fokus på at øge interessen for at deltage.

13. Støtteordninger
 a.  Støttepuljen til udgifter i forbindelse med udendørs øvning: Der er indtil nu kun kommet 
 en ansøgning, så spred gerne det glade budskab ud til dem, I kender.
 HB’s medlemmer fortæller om puljen til alle relevante.

Hovedbestyrelsesmøde 11. juni 2021 ZOOM

Deltagere: Pia B., Ege, Jens, Thomas, René, Christina, Michael

Referent: Pia L.

Referat



14. Samarbejdspartnere orienteringer mv.
 c.  AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur. Gennemgang og rettelser til AKKS’ handleplan, 
 repræsentantskabsmøde afholdes søndag 13. juni 2021 kl. 10.00 på ZOOM.
 Ege og Jens deltager, de skal lægge op til at justere handleplanen og især at indsatsområderne 
 for AKKS prioriteres.

15. Internationale samarbejdspartnere orienteringer mv.
 b. AITA/IATA
 Der afholdes verdensteaterfestival inklusive generalforsamling fra den 17. til den 22. august 2021 
 i Monaco. Ege og Jacob deltager. Jens og Christina vil også gerne med, hvis det er muligt/der 
 er økonomi til det. 
 Sekretariatet skal finde rejser og ophold til deltagerne, Ege kigger ind på sekretariatet og aftaler   
 med Jacob, hvilke dage, de tager af sted.

17. Konsulentgruppen 
 b.  Der er udvalgt 3 af de tidligere ansøgere, de har alle takket ja til at søge projektstillingen. 
 Senest 20. juni skal de sende deres bud på en løsning af projektopgaven.
 HB glæder sig til at se løsningsforslagene.

21. Eventuelt
 HB ønsker en grundig gennemgang af alle DATS’ støtteordninger, her under hvor meget der går til  
 de forskellige grupperinger/genrer i DATS’ medlemsskare.
 Jacob er efter sidste møde blevet bedt om at se på kriterier for støttepuljerne med sine friske øjne.
 Sekretariatet skal lave statistikker om muligt.
 Punktet sættes på som fokuspunkt ved næste HB møde. 

Kommende HB møder og større arrangementer
Dato     Tema

3. + 4. september 2021  HB-møde Budget 2022

25. + 26. september 2021  Årsmøde + generalforsamling, Blommenslyst

29. + 30. + 31. oktober 2021  Landsteaterfestival Haarby

19. + 20. november 2021  HB-møde Årshjul, personalet inviteres med lørdag

21. + 22. januar 2022   HB-møde


