
Referat af generalforsamling 2021 

Mandag d. 23/8-2021 kl. 19:00 

1.  Velkommen 

 Formand Claus R. Rasmussen bød velkommen. 

2. Valg af dirigent 

 Filip Tin Kirchmann blev valgt 

3. Valg af referent 

 Christian Rasmussen blev valgt 

4- Formandsberetninger 

 Formanden fremlagde beretning (bilag 1) som blev godkendt. 

 B&U-formanden, Annette Witt fremlagde beretning (bilag 2)  
 som blev godkendt 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 

 Camilla Jensen fremlagde regnskab for 2020 og budget for 2021.  
 Begge dele blev godkendt. 

6. Indkomne forslag 

 Der var ingen indkomne forslag. 



7.  Valg til bestyrelse 

8. Eventuelt 

 Dan foreslog et bifald for den afgående formand, Claus. 

 Rikkelykke takkede for samarbejdet omkring julekalenderen, og foreslog 
 en tilsvarende produktion hvert 5. år for både børn og voksne. 

 Rikkelykke roste B&U-afd. for deres måde at navigere på under coronakrisen. 

 Mias mand kender skuespilleren Lars Mosbæk, som tilbyder at hjælpe os 
 med prøveforløbet. 

 Rikkelykke efterlyser mere leg og sjov under prøverne. 

Titel Navn På valg i Status Ny status

Formand Claus R. Rasmussen Lige år Ønsker at gå af
Afgået. Fortsæ:er 

som menigt 
best.medlem

Kasserer Camilla Jensen Ulige år Ønsker genvalg Genvalgt

Bestyrelsesmedlem ChrisDan Rasmussen Ulige år Ønsker ikke 
genvalg

Afgået.

Bestyrelsesmedlem Anne:e Wi: Ulige år Ønsker genvalg Genvalgt

Bestyrelsesmedlem Irene Larsen Ulige år Ønsker genvalg Genvalgt

Bestyrelsesmedlem ChrisDna E. Larsen Ulige år Ønsker ikke 
genvalg

Afgået.

Bestyrelsesmedlem Mikael Gajhede Lige år Ikke på valg Fortsæ:er

Bestyrelsesmedlem Casper Bergenstoff Lige år Ikke på valg Fortsæ:er

Bestyrelsesmedlem Simon Mortensen Lige år Ikke på valg Valgt Dl ny 
formand

Suppleant Ann-Sofie Borup Hvert år Ønsker ikke 
genvalg

Afgået. Anna 
Meyhoff valgt som 

ny suppleant



  
 På opfordring fra Annette præciserede Rikkelykke at det hun efterlyser 
 er f.eks. sangcoaching, kreativitet, leg, og Joeanna supplerede med  
 tillidsøvelser, ligesom Dan foreslog øvelser i udtale og taleteknik. 
 Som coach ønsker man en person fra nærmiljøet. Tenna foreslog  
 Lars Kaaber. 

 Filip takkede på husets vegne for støtten i den svære tid. 

 Claus takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer (AnSo, Christina, Chris ) 
 og overrakte blomster. 
  

 Simon takkede Claus for hans formandsperiode, og lykønskede: 
 Filip og Chris med 30-års jubilæer samt 
 Annette, Carina og Dan med deres 40-års jubilæer. 
 Der blev overrakt vin til jubilarerne. 
  
  
  



Bilag 1:  (formandens beretning, som fremlagt for FU) 

Ramløse Scenen består jo af to afdelinger: voksenafdelingen og B&U-afdelingen. De voksne 
skulle i 2020 have spillet Trold kan tæmmes, men dagen efter generalprøven den 10. marts, 
tonede Mette Frederiksen frem på skærmen og lukkede landet ned. Godt nok først fra om 
mandagen, men vi valgte alligevel at aflyse forpremieren og de efterfølgende forestillinger. Vi 
forholdt os først afventende, men i takt med, at epidemien bredte sig i Danmark, blev det mere og 
mere klart, at vi ikke fik mulighed for at spille foreløbig, så vi valgte at udsætte forestillingerne til 
september.


Den 18. marts holdt bestyrelsen sit første online bestyrelsesmøde, og det fortsatte vi med i mange 
måneder derefter. Den 10. august besluttede vi at aflyse forestillingerne i september, og en uge 
senere afholdt vi et møde for alle foreningens medlemmer, hvor et flertal blev enige om at starte 
forfra efter nytår og sætte Trold kan tæmmes op i marts. På et møde i slutningen af oktober, så 
det dog så skidt ud med Corona, at vi besluttede helt at aflyse den kommende sæson. I den 
forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til alle de publikummer, som valgte at lade os beholde 
pengene for deres billetter, selv om forestillingerne ikke blev til noget. TAK!


Året gik dog ikke helt uden aktivitet. Vores B&U-afdeling formåede til trods for restriktioner at 
indøve og opføre Pocahontas, og det gjorde de oven købet så billigt, at de kom ud med et flot 
overskud. I slutningen af april blev vi kontaktet af radiostationen MixFM, som ønskede at lave en 
julekalender sammen med os. Vi skulle skrive radioteaterforestillingen, og så ville de sørge for det 
tekniske. Det lykkedes dog ikke at få kalenderne til at gå op i en højere enhed, så MixFM trak sig 
fra projektet. Vi havde på dette tidspunkt allerede skrevet og indøvet kalenderen, så vi valgte at 
indspille den selv og udgive den på vores hjemmeside og reklamere for den på Facebook. 
Rikkelykke havde sin debut som instruktør, og det gjorde hun godt.


Desuden har vi sammen med Ramløse Forsamlingshus købt et nyt scenetæppe, og så må vi 
heller ikke glemme, at Simon og Casper i starten af marts fik tildelt RIF’s initiativpris for deres 
balkonprojekt.


Afslutningsvis, selv om det ikke er sket i 2020, vil jeg lige meddele, at jeg for nyligt er fratrådt som 
formand, og jeg vil derfor benytte lejligheden til at ønske den nye formand held og lykke med 
arbejdet.




Bilag 2 (B&U-formandens beretning): 

2020 blev et meget anderledes år i covid19’s vold. 

Vores opstart blev udsat grundet covid19, så vi kunne ikke starte op med teatersport 
og lege, som vanligt. Derfor valgte vi et mindre og mere overkommeligt stykke. 
”Pocahontas”. Da vi endelig kunne få lov Dl at starte op, valgte vi at indkalde Dl 
audiDon, for at få et hurDgt overblik over hvilke kompetencer vores B&U gruppe 
havde. Men det var ikke en succes, børnene var meget nervøse over det, så vi må 
finde en anden løsning i år. Men der har været et fantasDsk sammenhold og drive i 
børnene, selvom hele sæsonen har svævet i usikkerhed for om vi overhovedet kom 
Dl at opføre ”Pocahontas”.  

Heldigvis lykkedes det, om end det var på et hængende hår. Pizzaparty må:e i sidste 
øjeblik nedjusteres Dl en blanding af evaluering og Julehygge, med spisning og 
prisuddeling, men uden e^erfølgende fest. 

Årets Rammi fra B&U gik Dl Oliver, der kunne sin rolle 100% og levede sig ind i den 
på en troværdig måde. Fighterprisen gik Dl Martha, for alDd at være på 100% også 
for de andre. Årets kagenominering vandt Emil. 

B&U udvalget består stadig af: Brian, Lo:e, MarDn, Mia, Rene, Siri og undertegnede.  

Udvalget og jeg vil gerne takke for opbakningen Dl B&U de:e svære mærkelige år. 
Især tak Dl jer i Teknikken. I har været utroligt hjælpsomme, usikkerheden Dl trods. 
Tak! 

Julemarked og Fastelavn, hvor vi plejer at hjælpe Dl, blev som meget andet aflyst.  

I gen i år er vores opstart blevet udsat og spilleforløbet usikkert, så vi satser igen på 
et lille stykke ”Søn af en sultan” og krydser fingre for at det kommer Dl at lykkes 
endnu engang. 

Anne:e Wi: Carlsen 

 B&U formand 




