Referat fra Gribskov Teaters ordinære generalforsamling torsdag d.6. oktober 2022 kl.19.00
i Frivilligcenter Helsinge
Til stede Lisbeth Jensen, Bente Banemann, Pernille Gottlieb, Anny Engell og Eva Luna Dahl fra bestyrelsen
samt Morten Birk Jensen og 2 medlemmer af foreningen
1.

Valg af ordstyrer og referent
Morten Birk Jensen blev valgt til ordstyrer og han konstaterede at generalforsamlingen var
varslet i tide. Ifølge vedtægterne burde den afholdes i september, men den var med god grund
udsat til 6. oktober. Pernille Gottlieb blev valgt til referent.

2.

Bestyrelsens årsberetning v. formand Lisbeth Jensen
Bestyrelsen
Lisbeth Jensen (formand), Anny Engell (regnskab), Bente Banemann, Pernille Gottlieb, Lars
Salling, Eva Luna Dahl og Esben Kaspersen.
Bestyrelsesarbejdet
Vi har solgt færre billetter i sæson 2021/2022. Vi er ikke oppe på det samme salgsniveau som før
Coronaen. Det er en tendens i mange kulturtilbud. Det er blevet sværere at lokke folk væk fra
sofaen.
Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Det seneste møde
var et temamøde om Gribskov Teaters fremtid, og det gav mange gode ideer, som vi vil arbejde
videre med.
Vi mangler nyt blod til bestyrelsen, vi har nu i to år ikke haft suppleanter, så vi har i årets løb
prøvet at finde et par interesserede. Det er endnu ikke lykkedes.
Vi har holdt møde med MOST produktions. De arbejder på at få et professionelt teater i Gribskov
Kommune, og vi tilbød dem en plads i vores bestyrelse. Desværre er det ikke muligt for dem i
øjeblikket, men vi har aftalt at holde kontakten. MOST er med i arbejdsgruppen om det nyt
kultur- og foreningshus i Tinghuset.
4 af bestyrelsens medlemmer deltog i DTs årlige teaterseminar i Silkeborg i november.
Medlemmer af bestyrelsen har deltaget i DTs regionsmøde, DTs generalforsamling, DTs kursus
for bestyrelsesmedlemmer og i Turnénetsværkets møde. Desuden har vi deltaget i Folketeatrets
årlige møde med teaterforeningerne.
Flere af bestyrelsens medlemmer har været på Billetten.dk kurser.
Vi deltog i Kulturnatten i Helsinge i juni måned – en fin måde at få snakket med en masse
mennesker, få delt nogle programmer ud og forhåbentlig også kapret nogle nye medlemmer.
Vi har i løbet af året udsendt 5 nyhedsbreve til foreningen medlemmer.
Programmet
Titel:
Antal tilskuere:
Småt brændbart
120
Humoristisk, musikalsk
forestilling
Valkyriens kamp
64
Årets Gilleleje forestilling. Fri
bar inden forestillingen (rester
fra præsentationen) og god
forestilling om Thit Jensen
To på tur
170
Folketeaterforestilling med god
tilslutning
Tour de Chambre
69
Ikke så godt besøgt, som vi
havde håbet, når vi nu fik
besøg af Det Kgl. Teater
Rotter på loftet
0
Aflyst pga. en syg skuespiller

Pippi Langstrømpe

246

Mænd i mindre doser

40

Turist

38

Bedrag

198

Viva Las Vegas

39

Dracula
Tribe

107
61

Fin og populær
familieforestilling
Første forestilling efter endnu
en Corona nedlukning. På trods
af ekstra PR ikke meget
publikum
Også denne meget fysiske
forestilling havde vi svært ved
at sælge billetter til.
Dejlig mange mennesker i
salen – og en god forestilling
Morsom musikalsk komedie,
men ikke mange solgte
billetter.
Årets forestilling med Figaros
Danseforestilling fra Next Zone.
Ikke mange betalende
tilskuere, men dog flere end
sidste sæson, og de der så
forestillingen var rigtig glade
for den. Next Zone er et lokalt
projekt, som vi gerne vil støtte.

Sommeren bød på 3 gadeteaterforestillinger:
I Gilleleje havde vi to forestillinger: fredag d.29. juli underholdt This Maag med ”Das ist der
Gipfel” en humoristisk forestilling med skiløb i sommervarmen. Lørdag d.30. juli havde vi besøg
af Andréanne Thibotout og hendes imponerende hulahopringe show. Først i Helsinge og derefter
i Gilleleje. Begge steder var der godt med tilskuere.
Afslutningsvis siger vi igen i år tak for et godt samarbejde med Leif Kruuse fra Gribskov Kultursal,
Team Helsinge Håndbolds venner og Eventgruppen.
3.

Kasserer Anny Engell forelægger regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Der orienteres
om budget for den kommende sæson
Anny Engell forelagde regnskabet med følgende noter: Billetsalget er steget i forhold til samme
tid som året før. Vi mangler endnu at få at vide om hvor mange penge vi evt. skal tilbagebetale i
forbindelse med corona-tilskuddet. Udgifter til annoncering er meget lave fordi vi har en super
god PR-mand i Esben Kaspersen.

4.

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

5.

Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen var: Anny Engell, Bente Banemann, Esben Kaspersen og Lisbeth Jensen.
Alle var villige til genvalg, og blev også valgt.
Valg til suppleanter: Anna Marie Ilsøe blev valgt til suppleant.

6.

Valg af revisor
Revisoren blev genvalgt.

7.

Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt.

