
INVITATION
Til dats årsmøde, generalforsamling og teaterfest

vi glæder os til at se dig den 25. og 26. september 2021 
på blommenslyst kro ved odense!

Lørdag 25. september kl. 15.00 - 24.00
Lærerige teaterworkshops: 

sminke, sceneteknik, improteater og revy
Gode teatersnakke, hyggeligt teatersamvær, udviklende teaterinput 

Dagen slutter med festlig teaterfest

Søndag 26. september kl. 10.00 - 14.00
DATS ordinære generalforsamling 
inklusiv  lækker frokost kl. 12.00

Som DATS medlem, enten personligt eller som gruppemedlem, 
er det ganske gratis at deltage begge dage!

(øl, sodavand, vin og spiritus dog for egen regning)

Overnatning lørdag til søndag i delt dobbeltværelse på 
Blommenslyst Kro kun kr. 200,- pr. person.

OBS! Skal bestilles/betales ved tilmelding senest 10. august
-begrænset antal værelser - meld dig til NU!

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

LÆS MERE, SE HELE PROGRAMMET OG TILMELD DIG PÅ DATS.DK 

VI♥TEATER



Dagsorden for den officielle del:
1.    Mødet åbnes.
2.    Valg af dirigent.
3.    Aflæggelse af beretning(er).
4.    Fremlæggelse af regnskab.
5.    Beretning fra kredsene (forelægges
        skriftligt).
6.    Godkendelse af beretning(er) og
        regnskab.
7.    Behandling af indkomne forslag.
8.    Forelæggelse af virkeplanen.
9.    Drøftelse af virkeplan og aktivitets- 
        plan.
10. Fastsættelse af kontingent.
11. Valg af landsformand.
12. Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlem- 
        mer samt 2 suppleanter for HB.
13. Valg af kritisk revisor samt 1 revisor
        suppleant.
14. Eventuelt.
15. Mødet afsluttes.
Stemmeberettigede på  
generalforsamlingen: 
a)  Gruppemedlemskaber  
      (scener, grupper, skoler, biblioteker         
      m.v.) med hver 1 repræsentant.
b)  Personlige medlemskaber med hver  
      1 stemme.
c)   Kredse med 1 repræsentant for hver    
      påbegyndt 50 medlemmer, dog så-   
      ledes, at hver kreds har mindst 2 dele-      
      gerede.   
d)  Landsorganisationer med hver 1 re- 
      præsentant.
Forbehold:
a)  Kun fremmødte repræsentanter har  
      stemmeret.
b)  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
c)   Ingen kan afgive mere end 1 stem- 
      me.

a) Indkomne forslag til generalforsamlingen, der er modtaget rettidigt (senest d. 12. sep-
tember), offentliggøres på www.dats.dk. Forslagene skal sendes til tina@dats.dk.
b) Opstillede kandidater til HB kan ses på www.dats.dk eller i generalforsamlingsmappen.   
Kandidatforslag til landsformand og hovedbestyrelsen kan dog indstilles på generalfor-
samlingen indtil dagsordnens punkt 10.

Anna og Arne Aabenhus legat

Hermed indkaldes forslag til legat-
modtagere. Forslagene skal være 
indsendt til DATS senest den 1. 
september 2021. Forslagene sen-
des til dats@dats.dk

Legatet, som er den fornemste hæ-
der, DATS kan uddele, bliver tildelt 
en person eller en gruppe, som har 
gjort en særlig indsats for amatør-
teatret.

Der gøre opmærksom på, at le-
gatet ikke kan søges. man kan 
altså kun indstille andre, en anden 
person eller gruppe, til at modta-
ge legatet. Indstillingen skal være 
begrundet.

Legatportionerne, der udgøres af 
renterne fra Aabenhus kontoen, 
uddeles i forbindelse med DATS’ 
årlige generalforsamling.

På vegne af DATS og 
hovedbestyrelsen 

Landsformand Pia Bredow


