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1. Velkommen
Formand Claus R Rasmussen bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Filip T Kirchmann blev valgt.
3. Valg af referent
Irene Larsen, sekretær, blev valgt
4. Formandsberetninger
Formanden fremlagde sin beretning (bilag 1), som blev godkendt.
B&U-udvalgs formand Annette Witt fremlagde sin beretning (bilag2),
som blev godkendt.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019
Kasserer Camilla “Ugle” Jensen fremlagde regnskab/budget. Der kom følgende spørgsmål frem under punktet:
Anso: Hvilket nyt udstyr er der købt?
Simon svar: 2 nye højttalere over scenen og 8 nye microports.
Dan: Hvorfor er bandet til sidste forestilling sparet væk?
Ugle svar: Huset har bar-indtægterne nu og derfor er bandet en udgift
uden tilsvarende indtægt. I øvrigt er det stort set kun scenens egne folk
som bliver og danser til bandet.
Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Følgende forslag var indkommet:
De, der køber kontingent, er medlemmer.
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Kun medlemmer kan:
blive skuespillere
deltage i medlemsarrangementer
stemme til generalforsamlinger
blive valgt ind i bestyrelsen
Skuespillere betaler desuden en pris for at gå på holdet. Bestyrelsesmedlemmer er undtaget.
Medlemskontingent: 200,- kr
Holdpris: Voksne 550 kr

Holdpris: B&U

400 kr

Forslaget blev vedtaget efter følgende ændringer:
Medlemskontingent ændres til Grundkontingent.
Holdpris ændres til Holdkontingent og der differentieres aldersmæssigt
i voksenafdelingen, se nedenfor:
Holdkontingent:

Voksne
Voksne u/25 400,- kr
Voksne o/25 550,- kr
B&U

400,- kr

7. Valg til bestyrelse
Bestyrelses titel

Navn

På valg i

Formand

Claus R. Rasmussen

Lige år

Status
På valg
GENVALGT
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Kasserer

Camilla Jensen

Ulige år

Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem

Christian Rasmussen

Ulige år

Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem

Annette Witt

Ulige år

Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem

Irene Larsen

Ulige år

Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem

Christina E. Larsen

Ulige år

Ikke på valg

Bestyrelsesmedlem

Mia Mortensen
Mikael Gajhede

Lige år

Gået i utide
GENVALGT

Bestyrelsesmedlem

Casper Bergenstoff

Lige år

På valg
GENVALGT
På valg

Bestyrelsesmedlem

Jens Serup

Lige år

Bestyrelsesmedlem

Simon Mortensen

Lige år

Udtrådt og posten blev godkendt
som nedlagt.
På valg
GENVALGT
Som ny suppleant valgtes AnnSofie Borup

Suppleant
Mikael Gajhede

Hvert år

8. Eventuelt
Det gennemgående tema under punktet var det faldende billetsalg hos de
voksne og PR generelt. Gør vi nok og hvad kan der gøres mere?
Claus fortalte, at PR-gruppen består af hende selv, Simon, Casper og
Magnus.

Der kom forslag om, at vi skal være mere synlige i nærområderne, f.eks
plakater som hænges op i de nærmeste byers biblioteker.
Forslag om at vi deltager på Kulturnat, at faste årlige arrangementer bliver oplyst i et program på stormødet, flyers hos alle handlende, som tillader det. At forestillinger i Vejby evt kunne genoptages
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Dan N mente, at dette års ensemble var villige til at optræde rundt omkring og der var også medlemmer på generalforsamlingen, som gav tilsagn
om, at ville uddele flyers og hjælpe til.
Til sidst takkede formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer, Mia
Mortensen og Jens Serup og overrakte hhv vin og blomster.
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Bilag 1

Årsberetning, Ramløse Scenen, 2019-2020
I 2019 spillede vi Robin Hood. Det blev en flot opsætning, hvor Joeanna udmærkede sig i rollen som den
højdeforskrækkede og ubehagelige Prins John og løb med Rammyen – og tillykke med den – men til
trods for den kendte titel og flotte skuespilpræstationer, solgte stykket desværre ikke særligt godt. Vi
spillede 5 forestillinger og solgte 386 billetter. Året før, da vi spillede Nærmest Lykkelig, solgte vi til
sammenligning 479 billetter, og til Midt om Natten var det 601, så tendensen viser desværre en nedgang
på ca. 20% om året. I de foregående tal er eventuelle lukkede forestillinger ikke medregnet. Vi vil i den
kommende bestyrelse se på, hvordan vi kan vende udviklingen.
Vi havde et godt stormøde, hvor det blev annonceret, at vi skulle spille Sommer i Tyrol. Desværre viste
det sig senere, at det stykke er midlertidigt spærret for opførsel, da Folketeateret skal spille det eller lige
har spillet det. Bestyrelsen vil overveje, om vi fremover kan finde ud af sådan noget inden stormødet.
Efter mødets afslutning gik bølgerne højt, da Filip udtrykte sin frustration over, at vi havde valgt en anden instruktør – eller måske nærmere bestemt måden, han fik det at vide på. Sådan går det nogle gange i
en teaterforening, men det er heldigvis vand under broen nu. Alle involverede parter har snakket ud og
er kommet videre, og vi har atter fået et godt samarbejde. I den forbindelse vil jeg gerne rette en tak til
Carsten Wendt, som tilbød at fungere som mægler.
I løbet af året har vi fået foretaget/er vi ved at foretage en større ombygning af balkonen. Den er blevet
lukket af med gipsplader, og der er blevet tapetseret og malet og sat vinduer i. Indvendigt er der blevet
monteret lamper, strøm, rack-skabe til microport-modtagere, forstærkere osv.
Tak til Niels for hjælp med tapetsering, til Louise for hjælp med maling og til Mads for generelt at gå til
hånde. Tak til Casper for at planlægge, stå i spidsen for og udføre størstedelen af arbejdet og til Simon for
at hjælpe med det hele – hele vejen igennem.
Nogle af de samme mennesker har desuden udskiftet det gamle HFI-relæ ved scenen med noget mere
tidssvarende, forbedret diverse kabeltræk og lignende. Jeg er glad for og stolt over at være i en forening,
hvor medlemmerne selv kaster sig ud i den slags opgaver og sparer os for en masse penge.
Siden sidste generalforsamling har vi også haft vandskade i kælderen intet mindre end to gange. Heldigvis vil rørene nu blive udskiftet, så der går forhåbentlig lang tid, før det sker igen.
Vi har desuden været ude at optræde ved flere lejligheder. En større gruppe mennesker klædte sig ud i
det ældste tøj, de kunne finde, og begav sig til veterantræf i Græsted, hvor vi optrådte med gamle, danske
sange. Det er andet år i træk, vi bliver bedt om at komme, og arrangørerne har hver gang været glade for
vores optræden. Tak til alle, der arrangerede og deltog i det.
En lidt mindre gruppe på 6 mennesker hjalp Gilleleje Bio, som også drives af frivillige, med at holde premiere på filmen Downton Abby, og de var så tilfredse, at de har bedt os om at komme igen og hjælpe
med en endnu en premiere – denne gang på den kommende James Bond-film.
Tak til Alexander Ogdal Møller for igen og igen at hjælpe os med indkøb og installation af diverse teknisk udstyr. Tak til Nordtag for at være hovedsponsor. Tak til Eventic for lån af udstyr. Tak til Ramløse
Forsamlingshus for godt samarbejde – og tillykke med hele ombygningen af baren, udendørsområdet,
depotet osv. Det er blevet flot!
Tak til alle foreningens forskellige produktionsafdelinger og udvalg!
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En særlig tak til B&U-udvalget for godt samarbejde og tillykke med deres flotte resultater. Samtidig med,
at billetsalget i voksenafdelingen er faldet, er det (i løbet af de seneste fire år) steget hvert år i B&U. Godt
gået!
Til allersidst, tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Jeg glæder mig til at tage fat på et nyt år sammen
med jer og resten af foreningens medlemmer.

B&U Årsberetning 2020:

Bilag 2

2019 var første år med vores nye aldersgrænse 11-17 år. Mange var bekymrede for
om de var for unge, til at præstere noget kvalitet, men årets opsætning af ”Pinocchio” blev endnu en succes, selv om vi havde sat aldersgrænsen ned.
Som hvert år havde vi stormøde i april, hvor rigtig mange var mødt op. Forældrene
blev som sædvanligt også inviteret og orienteret om hvilke forventninger vi som forening har til dem og deres børn. Der har været et fantastisk sammenhold og drive i
børnene i år.
Årets Rammi fra B&U gik til Smilla/Blå fe, der overtog rollen lidt sent i forløbet og
havde rykket sig meget på sin sang stemme, fra året før.
Igen i år hjalp vi til ved julemarked her i Ramløse forsamlingshus og skal også ned og
underholde til fastelavn i Ramløsehallen på søndag og derefter se ”Pinocchio filmen”.
I år holder vi, på grund af påsken, allerede stormøde tirsdag den 31/3 kl. 18:00 –
20:00
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B&U udvalget, bestod sidste år af: Anne Marie, Brian, Lotte, Martin, Mia og undertegnede. Jeanett der har været med i udvalget de foregående år, har grundet personlige årsager, ikke været meget på i år og er derfor gået ud af udvalget. Til gengæld overtog ”Rene” (Far til Nanna) pladsen allerede midt i vores spilleperiode.
Ved vores konstituerende møde her i januar, valgte Anne Marie også at trække sig
fra udvalgsposten og overdrog pladsen til sin datter Siri. En stor varm tak til både
Jeanett og Anne Marie for deres store indsats og opbakning gennem de sidste 6 år.
Som formand for B&U udvalget, vil jeg også gerne takke alle dem, der har bakket op
om B&U i årets løb. Især tak til jer i Teknikken. I har igen i år været en fantastisk
støtte og hjælp. Desværre siger vi farvel til Pullich, der altid har været sød og stået
klar til at hjælpe med alt, lige fra klargøring af salen til posten som forestillingsleder.
Tak for din opbakning gennem årene.
Vi har i år haft en lille, men meget dedikeret forældreskare, til at hjælpe os, hvilket
virkelig har været til stor glæde og givet lidt ro i børneflokken.
Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne takke Chris for samarbejdet gennem årene. Du
har været en uvurderlig sparringspartner for mig personligt, på mange områder, siden jeg overtog B&U. Det engagement du har ydet, bliver umulig at erstatte, så det
er med stor sorg vi siger farvel. Tusinde tak for din støtte og opbakning til B&U gennem 26 år.
Annette Witt Carlsen
B&U formand

