
DATS - Landsforeningen for 
Dansk Amatør Teater og Scenekunst

1. Godkendelse af dagsorden
 Godkendt med tilføjelse af punkt 7. b Aabenhusprisen

2. Godkendelse af referat fra HB-mødet på ZOOM den 11. juni 2021
 Er godkendt af HB pr. mail
 Godkendt igen

3. Invitationer
 a. DUF 80 års jubilæum
 

4. Økonomi
 a. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2021
 På grund af, at der i første halvdel af 2021 ikke har kunnet arrangeres noget, har DATS ikke brugt så  
 mange penge som budgetteret, og står derfor til at komme ud af 2022 med et stort overskud.
 Beslutning: 
 a.2: Der skal sættes ekstra beløb af til landsteaterfestival og instruktørkurset.
 a.3: Der skal laves en ”efter corona kickstarts-pakke” som kommer alle medlemmer til gode
 a.4: Forskellige indkøb, som kan gavne i årene frem, kan med fordel placeres i 2021. 
 a.5: Marie Markvard bestilles nu til at skrive en børneforestilling til Dansk Teater 300 År.
 a.6: Shortplaykonkurrence til Dansk Teater 300 År udskrives nu.

 b. Budget 2022
 Administrativt budgetoplæg ligger som bilag 
 ( = sådan vil budgettet se ud, hvis alt eksisterende bliver overført og HB intet ændrer eller tilføjer)
 I forhold til det administrative budget skal følgende ændres:
 - Der skal sættes penge af til en B&U konsulent resten af 2022 også
 - Landsteaterfestival skal sættes op til kr. 100.000
 - Konto 10010 medlemskontingent sættes ned til kr. 300.000
 - Konto 41020 Forsikringer sættes op til 180.000
 - Quonga mangler på budgettet, skal sættes til 5.000
 - Sønderjysk Kreds mangler på budgettet. Lav en fælles konto, Tilskud til kredse, på kr. 30.000

Hovedbestyrelsesmøde 3. og 4. september 2021
Deltagere: Ege, Jens, Michael, Thomas, René, konsulent Jacob, generalsekretær Pia L.

Referent: Pia L.

Referat



5. Organisationen
 a. Lokale teaterkonsulenter blev inviteret til møde den 27. juni 2021
 kun 2 meldte sig til, så mødet blev aflyst.
 Nu er lokale teaterkonsulenter inviteret til møde i forbindelse med Landsteaterfestivalen i håbet om  
 at flere i forvejen deltager der.
 Hvis det stadig ikke lykkes at samle de lokale teaterkonsulenter/de fortsat ikke viser interesse kan  
 det blive nødvendigt at håndtere området på en anden måde.
 HB bedes om at udstikke retningslinjer for, hvordan sekretariatet skal forholde sig til området.
 Beslutning: Vi afventer og ser, hvor mange der kommer til mødet ved festivalen. 
 Punktet genoptages senere.

 b. Signe Amalie Bjerre er ansat pr. 1. august i en projektstilling som B&U konsulent med særligt 
 fokus på at afklare, hvilke behov DATS’ medlemmer indenfor området har og i det hele taget komme  
 mere i kontakt med de medlemsgrupper, som arbejder med børne- og ungdomsteater.
 Projekt-stillingen er berammet til 6 måneders ansættelse på 30 timer om ugen.

 c. Barselsvikar Pernille Bejder har fået job som teatertekniker på Odense Teater og har sagt op 
 hos DATS.
 I stedet har Signe Amalie Bjerre sagt ja til at begynde sin ansættelse som barselsvikar på 
 sekretariatet, mens hun sideløbende starter sit projekt op.
 Når Joan er tilbage fra barsel i april 2022, går Signe all in på projektet.
 Signe er derfor ansat i omkring et år i stedet for 6 måneder. 

6. HB mødernes struktur
 Det er aftalt, at fredag ved HB-møderne bruges til mere dybdegående fokus på bestemte områder.
 Fokusområde for dette møde: 

 - Internationalt samarbejde. Prioritering og afklaring.
 HB prioriterer de internationale organisationer og arrangementer på følgende måde:
 NEATA har topprioritet - det er en håndterlig størrelse og giver grobund for et givtigt samarbejde  
 med ligesindede.
 Det skal dog understreges kraftigt overfor samarbejdsparterne i NEATA, at alle officielle meldinger  
 skal ind på DATS hovedmail, så oplysninger ikke går tabt, når ansatte eller HB-medlemmer skifter.
 AITA/IATA skal prioriteres på den måde, at DATS deltager i festival og generalforsamling samt 
 eventuelt faciliterer et møde i Danmark i de år, hvor der ikke er festival.
 EDERED er et meget fint arrangement, som er lige i DATS’  ånd, så der skal laves en overlevering der  
 sikrer, at DATS fortsat er med og støtter op om arrangementet.
 Jacob skal sætte sig ind i alt, hvad der omhandler EDERED og han skal fremover stå som 
 kontaktpersonen hos DATS.

 - DATS kurser. Gennemgang og eventuelt fornyelse af regelsættet - se bilag
 Beslutning står under punkt 11

 - DATS’ samarbejde med vækstlagsorganisationen AKT
 DATS ønsker forsat at støtte op om vækstlaget. AKT inviteres til et møde med DATS for en afklaring  
 af fremtidens indsats på området. 
 Fra HB deltager Ege og René

 



7. Årsmøde 2021
 a.   Årsmøde og generalforsamling afholdes 25. og 26. september 2021
 Blommenslyst Kro.
 Der er tilmeldt 74 deltagere ved lørdagens årsmøde, workshops og fest.
 Der er tilmeldt 84 til søndagens generalforsamling.
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 b. Aabenhusprisen. HB skal vælge årets modtager.
 Beslutningen er hemmelig indtil udnævnelsen ved generalforsamlingen.
 

8. Landsteaterfestival 
 Afvikles i Haarby 29., 30. og 31. oktober 2021
 Der er tilmeldt 9 forestillinger
 Haarby vil gerne markere deres 40 års jubilæum ved en reception i forbindelse med åbningen af   
 festivalen fredag. Kransekage, lidt at drikke + et par taler. 1,5 time cirka.
 Konsulenten er altid ordstyrer, Tina fortæller om det praktiske, Jens fortæller om det tekniske.
 Manglende pladser til overnatning løses ved leje af beboelsesvogne til teknikerne.
 Der skal også lejes en bad- og toiletvogn, da der ikke er for mange tilgængelige toiletter og intet  
 bad på skolen.
 Assens Kommune har tilbudt HAT en gratis, professionel forestilling i forbindelse med festivalen.   
 Det siger DATS nej tak til, da der er tale om en festival for amatørteater.
  

9. Kredse og områder
 Nordvestjysk Kreds har indsendt budget for 2022 på kr. 20.450

10. Opfølgning virke- og aktivitetsplan
 a. Virkeplan er opdateret redaktionelt i forhold til sidste år. Se bilag
 Skal godkendes til forelæggelse for generalforsamlingen
 Virkeplan gennemgået og tilrettet

 b. Aktivitetsplan opdateret og omskrevet af Pia L. efter input fra HB. Se bilag
 Skal godkendes til forelæggelse for generalforsamlingen
 Aktivitetsplan gennemgået og tilrettet

11. Kursusudvalg
 Hele strategien for og opbygningen af kursusområdet skal gennemgås og måske 
 fornyes/strammes op.
 Årsag: Nogle medlemmer kører nu så omfattede hjemme-hos-kurser, så DATS’ budget på området  
 kan blive udtømt meget hurtigt.
 Samtidig har DATS en del penge ”ude at svømme” indtil medlemsscenen betaler regningen. 
 Eksempel: En medlemsgruppe arrangerer 4 sommerkurser med 3 undervisere i alt 140 lektioner 
 og en samlet pris på kr. 63.000 (regningen er betalt, men hvad nu, hvis de ikke betalte???)
 Nuværende kursus-retningslinjer ligger som bilag
 Med de nuværende regler for DATS hjemme hos kurser kan der være risiko for, at nogen misbruger  
 ordningen. Der har i sommeren 2021 været afholdt nogle meget omkostningstunge kursusrækker  
 flere steder, og med de gældende regler har sekretariatet ingen mulighed for at sige nej til at støtte  
 et kursus.
 Beslutning: HB vil gerne have så mange kurser som muligt, men der skal laves en meget enkel   



 ansøgningsformular, som skal udfyldes med alle nødvendige oplysninger + et enkelt budget og en  
 kort beskrivelse af formål og målgruppe.
 Ansøgninger skal godkendes af generalsekretæren, som også skal underskrive kontrakterne.

 På det konstituerende møde efter generalforsamlingen skal der nedsættes et nyt kursusudvalg.

12. Visioner
 Vigtigste indsatsområder de næste år er:
 - B&U-området
 - Lokale Teaterkonsulenter
 - Genstart og gang i teaterdanmark
 - Dansk Teater 300 År
 - Internationalt samarbejde
 - Ændring af Folkeoplysningsloven

13. Støtteordninger
 a.  Støttepuljen
 b.  Opførelsesafgifter
 c.  Øvrige ansøgninger
 Ansøgninger/beskrivelser af projekter over de projekter, som har fået støtte, kan ses i HB’s drev.
 Vækstlaget i Aarhus har endelig fundet et sted at være og søger om støtte til at få stedet indrettet.
 Beslutning: DATS giver kr. 10.000 i støtte til Kulturkapellet Aarhus

14. Samarbejdspartnere orienteringer mv.
 a.  DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd

 b.  DFS - Dansk Folkeoplysnings Samråd
 Pia L. har været til repræsentantskabsmøde i DFS 1. september

 c.  AKKS - Amatørernes Kunst og Kultur
 AKKS planlægger en politisk workshop den 23. januar 2022. Datoen er ikke god for DATS, 
 hvorfor AKKS opfordres til at finde en anden dato. 
 
 d.  Kulturministeriet og Kulturstyrelsen
 Pia L. skal skrive et velkomstbrev til den nye kulturminister

 e.  Landsorganisation for teatervækstlaget AKT
 AKT skal inviteres til møde med DATS

 f.  Teater- og Musikhøjskolen 

 g. Dansk Teater 300 År
 Gennemgang af DATS’ aktiviteter i forbindelse med fejringen + sidste nyt

 h. NGO højskolen VIRKE
  

15. Internationale samarbejdspartnere orienteringer mv.
 a.  NEATA



 b.  AITA/IATA
 Organisationen har fået ny formand og også ny kasserer. DATS har hidtil ført regnskab, nu skal det  
 afklares, om der skal ske en overlevering og hvordan.
 Sekretariatet deltager i et ZOOM-møde med de nye folk i AITA/IATA og finder en løsning.
 Ege og Jacob har oplevet en fin, fin verdensteaterfestival i Monaco, hvor især samvær med den 
 finske delegation gav gode kontakter.
 Næste verdensfestival bliver i 2023 i Ungarn. Sekretariatet vil gerne forsøge at arrangere en bustur  
 dertil, så mange DATS medlemmer kan opleve festivalen. Dette bakker HB op om.
 I de år, hvor der ikke er festival, kan DATS tilbyder at facilitere et AITA/IATA møde i Danmark.

 c.  EDERED 
 d.  Verdens Teaterfestival
 e.  Assitej
 f.   Nordisk Teaterråd

 
16. meddelelser og orientering

17. Konsulentgruppen
 a. Kort orientering om projekter og aktiviteter fra teaterfaglig konsulent
 Orientering foretaget  
 

18. Sekretariatet
 a. Der har (langt om længe) været besøg på sekretariatet fra Rigsarkivet. 
 Alle har nu en fin anvisning på, hvad der skal gemmes fra arkivet og også hvordan det skal pakkes  
 og registreres.
 DATS skal selv indkøbe arkivæsker og pakke dokumenterne ned, hvorefter det hele afleveres til 
 registrering hos Rigsarkivet.
 Materialet fra DATS vil sandsynligvis blive opbevaret på afdelingen i Viborg, men kan til enhver tid  
 bestilles til gennemsyn i en af de andre 4 afdelinger af Rigsarkivet. 
 DATS vil også kunne låne det med hjem.
 HB glæder sig over, at de værdifulde arkivalier i fremtiden vil blive sikkert opbevaret hos Rigsarkivet.

 Det er også glædeligt, at der på den måde kan skaffes mere kontorplads på sekretariatet, så 
 konsulenterne kan få ordentlige arbejdsforhold.

19. kommunikation
 Der skal skrives et velkomstbrev til kulturministeren

20. Diskussionspunkter til kommende HB-møde
 DATS årshjul
 Lokale teaterkonsulenter

21. Eventuelt
 Personalet bedes om at arrangere en sommerfest 2022 og invitere Hovedbestyrelsen



Kommende HB møder og større aktiviteter
Dato     Tema

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

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

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

21. + 22. januar 2022  


