GENERALFORSAMLING 02.04.2019

1. Dan bød velkommen til de fremmødte.

2. Valgt som dirigent blev Maria Bagger og som referent Irene Larsen

3. Maria konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da den var offentliggjort i
Ramløseguiden, Scenes hjemmeside og Facebook-gruppe i januar 2019.

4. Formand Dan Nielsen fremlagde sin beretning (vedlagt, bilag 1) som blev godkendt af
generalforsamlingen.
Annette Witt Carlsen fremlagde ligeledes sin beretning fra B&U-udvalget (vedlagt, bilag 2) og den
blev også godkendt af generalforsamlingen.
5. Kasserer Claus Rosted Rasmussen fremlagde revideret regnskab, som også blev godkendt

6. Der var indkommet 2 forslag.
Forslag 1 var fra Ramløse Scenens bestyrelse og lød:
Hovedregel – skæringsdato på stormødedagen:
Alle medlemmer over 25 år

750 kr

Alle medlemmer under 25 år

600 kr

Undtagelsesbestemmelser:
Medlemmer som starter efter 1/1 i produktionsåret

400 kr

Støttemedlemmer

(har ikke stemmeret)

200 kr

Undtaget fra kontingentbetaling er:
Bestyrelse og B&U-udvalg, æresmedlemmer som er indstillet af Ramløse Scenen og medhjælpere,
som kun er tilstede ved forestillinger.
Forslag 2 var fra Jens Serup og lød:
Scenemedarbejdere og musikere fritages for kontingentbetaling. Begrundelsen er, at begge stiller
deres eget udstyr/værktøj til rådighed for foreningen.
Der var 17 stemmeberettigede tilstede.
12 stemte FOR forslag nr 1
1 stemte FOR forslag nr 2
Hvorefter forslag nr 1 er gældende.

7. Valg til bestyrelse.
Formand Dan Nielsen havde ønsket at fratræde. I stedet havde bestyrelsen indstillet Claus Rosted
Rasmussen som formand. Claus blev valgt.
Næstformand Christian “Chris” Rasmussen var på valg og blev genvalgt.
Kassererposten var nu ledig og bestyrelsen havde indstillet Camilla “Ugle” Jensen, som blev valgt
som ny kasserer.
Annette W Carlsen var på valg og blev genvalgt
Irene Larsen var på valg og blev genvalgt
Poul Henrik Nielsen var på valg og ønskede ikke genvalg. I stedet havde bestyrelsen indstillet
Christina E Larsen som blev valgt.
Mikael Gajhede var på valg som suppleant og blev genvalgt.
Bestyrelsen ønskede ikke at besætte nr to suppleantpost, som blev nedlagt.

8. Evt.
Ann-Sofie Borup kommenterede, at der havde manglet omtale/billeder i Ugeposten efter
premieren på Robin Hood. Dan forklarede, at man havde bedt Ugeposten om omtale, men de
havde udeladt det.

Sanne Kirchmann udtrykte sin bekymring for foreningens fremtid og spurgte om den nye bestyrelse
ville arbejde på samme måde fremover, som den gjorde under den tidligere formand. Den nye
formand oplyste, at der ikke var nogen planer om større ændringer.
Maria Bagger ville gerne sige velkommen til Claus og Camilla (Ugle) og oplyste at der senere, via RIF
kom en tak for samarbejdet til den afgående formand.
Filip takkede Dan for mange års gode samarbejde.
Annette takkede Dan på egne og sit udvalgs vegne for godt samarbejde
Claus sluttede mødet med en takketale til Dan, som også fik overrakt en gavekurv som tak for alt,
hvad han har gjort for Ramløse Scenen.

