
Referat generalforsamling i TeaterMejeriet den 25. april 2017 
 
1. Valg af dirigent  Birte 
2. Valg af referent  Lizette 
 
3. Formandens beretning for 2016: 

Forestillingen ”Det nye Dynasti”, som markerede vores 20 års jubilæum, var en kæmpesucces. 
Værestedet bidrog til kostumer og scenografi.  

Fondsmidler til forestillingen:  
25.000 fra Johannes Fog 
5.000 kr. fra Lions til tryk af jubilæumsskrift.  
160 kuverter mad hen over forestillingsperioden fra ’Spiseriet’ på Gl. Holtegaard.  

Vi holdt jubilæumsfest som et åbent hus i vores egen lille gård i forsommeren. Et 
heldagsarrangement med bred deltagelse af både medlemmer, forældre og andre, som havde lyst til 
at besøge os. Stor tilslutning. Værestedet stod for traktementet. 

De to ældste hold spillede ’Kongens Fald’ og ’Værnepligt’ som en fantastisk indvielse af vores eget 
øvelokale, som, takket være en bevilling på 90.000 kr. fra Rudersdals Teatervenners Fond til lysloft, 
kunne transformeres til en velfungerende intimscene. Værestedet stod for bar og foyer. 

Sommerlejren gik til Viborg i regn og blæst. 125 deltagere, heraf 15 medarbejdere. Stor succes.  

Forhandlingerne med kommunen blev afsluttet, og vi har nu en treårig aftale for 2016, 2017 og 
2018. Vi har lidt udestående med kommunen omkring, hvordan vi eksekverer aftalen. Det gælder 
opgørelse af medlemmer i Værestedet, og hvordan vi fremover aflægger regnskaber. Vi ser frem til 
opfølgning med kommunen omkring disse punkter. Aftalen betyder, at Steffen nu er ansat 37 timer 
om ugen. Regnskab for 2016 aflægges som et samlet regnskab. Posten på 100.000 kr., som fremgår 
af note 3 i den revisorpåtegnede årsrapport, vedrører det nye værestedstilskud.  

Julestuen for Værestedets og TeaterMejeriets medlemmer samt forældre var vel besøgt – banko og 
rock.  

Der har været afholdt seks weekendture til Sverige, Fårevejle, Rørvig mv. for både små og store 
hold. Samt videoovernatning i TeaterMejeriet, efter aftale med brandmanden. Disse små events er 
rigtig gode.  

Medarbejderne holder erfaringsudveksling med idéværksted hver anden tirsdag, som kan bruges i 
den daglige undervisning.  

Vi har fået ny hjemmeside, hvor TeaterMejeriets og Værestedets aktiviteter fremgår. Værestedet har 
åbent mandag – torsdag fra 14.30-21.  

Steffen er engageret i Kulturskolefællesskabet, deltager i møder og byder ind med indhold til 
’plateauer’, aktiviteter og inspiration.  



Vi oplever generelt solid forældreopbakning omkring forestilling med praktisk hjælp, kagebagning 
mv. Det er meget positivt.  

Værestedet er startet på at indrette værkstedsfaciliteter i kælderen under musikstudiet, som vi med 
stor glæde disponerer over. Det giver en unik mulighed for genanvendelse af materialer efter 
forestillinger.  
Birte 

4. Fremlæggelse af årsregnskab: 
   
Nili: Som Vivi revisor sagde ved aflevering af regnskabet 2016: Det er en sund forening. Vi er 
kommet ud af 2016 med lille overskud. 
Vores egenkapital vokset, hvilket er udtryk for, at foreningen har en god økonomi. 
Vi har i løbet af 2016 haft en kontingentstigning fra 370 kr. til 410 kr. pr. 1.8.2016. 
Overordnet sørger foreningen for at få alle forældre på betalingsservice, hvorved foreningen undgår 
restancer. I det omfang, der måtte være restancer, er der udarbejdet en procedure herfor, som 
allerede er implementeret. 
Årets resultat blev ca. 58.000 kr., og egenkapitalen udgør 309.064 kr. 
Der er hensat 100.000 kr. fra 2016-budgettet til brug for Steffens løn. 

Eftersom både TeaterMejeriets formand og kasserer fratræder og bliver udskiftet med nye kræfter, 
vil der blive afholdt en overleveringsforretning til ny kasserer og formand.  
 
Foreningen bestræber os på at have et gennemsnit på 165 medlemmer. Dette betyder, at der er 
perioder med flere medlemmer, hvilket tager højde for udsving (fx når de unge, når den alder, hvor 
de tager på efterskole og der sker udmelding i den anledning). 

• Årsregnskabet blev godkendt. 
 
5. Fremlæggelse af budget for 2017: 

Nili: Budget 2017 bliver eftersendt. Budgettet ser ud som for 2016 + tilskud på 100.000 kr. Dertil 
kommer endnu en kontingentstigning til 425 pr. 1.8, som Generalforsamlingen skal beslutte. 
Kontingentstigningen sker i overensstemmelse med den nye aftale med Kommunen og vil blive 
implementeret. Endvidere vil kontingentstigningen, der svarer til niveauet for andre tilsvarende 
foreninger, fx. Gawenda, danne grundlaget for at kunne hæve Steffens timer og en lille lønstigning 
til medarbejderne. 

Hensigten med budget 2017 er, at indtægter og udgifter skal balancere. 

• Budgettet blev godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:  



Det var positivt at se, at mange nye interesserede var mødt op for at træde ind i bestyrelsesarbejdet / 
give en hånd med, og et større generationsskifte fandt sted. Både formand Birte og kasserer Nili 
valgte at overgå til den nystiftede alumnegruppe – de følte, det var et godt tidspunkt nu, hvor 
forhandlinger med kommunen er faldet på plads, og Steffen er blevet fuldtidsansat. Alumnegruppen 
består ind til videre af tidligere bestyrelsesmedlemmer, som stadig gerne vil yde noget til TM, og 
som de nuværende kan trække på, så TeaterMejeriet kan fortsætte i den specielle ånd og med de 
værdier, vi står for i dag.  
Både suppleanter og alumnegruppe kan altid deltage på bestyrelsesmøderne og yde deres.  

Valgt og genvalgt for to år: Stine Wilms, Flemming Presmann, Mie Larsen, Malene 
Kestler, Dorte Ulrichsen, Lizette Ottensten.   

Fortsætter endnu et år: Malene Hertz, Ida Leisner, Christian Fischer Trollo. 

Suppleanter:   Natalie Pedersen, Lisa Grunnet, Martin Bjørn, Jan   
  Holmann    

Alumnegruppe:  Birte Darting, Nili Baruch, Anne Dorthe Schrøder, Pernille  
  Mikines, Majken Søderberg Lundstrøm. 

 
7. Indkomne forslag:  
  
Vedtægtsændring: 
Forslag om tilføjelse til §3, således at den fremover ser ud som nedenstående. Tilføjelsen er markeret 

med kursiv. 

§3 Medlemmer  
Som medlem kan optages børn og unge, der støtter foreningens formål. 
Alle medlemmer skal betale kontingent. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til foreningen med en måneds varsel til udgangen af en 

måned. 

Betingelserne for medlemskab fremgår af de til enhver tid gældende medlemsbetingelser, der fastsættes 
af bestyrelsen. 

Som medlem, forælder eller værge for et medlem, accepterer man ved indmeldelse, at TeaterMejeriet 
bruger fotos og video af forestillinger og andre aktiviteter, hvor medlemmerne deltager. TeaterMejeriet 
tager ansvar for, at indholdet af fotos, der publiceres er etisk forsvarligt. 

    
• Forslaget blev vedtaget. 

 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
  
Grant Thornton ved Vivi Haar fortsætter som revisor.  
       



9. Evt. 
Møder: 
Konstituerende bestyrelsesmøde tirsdag den 9. maj kl. 19.  
Afgående formand og kasserer holder et overdragelsesmøde med de nye og er indstillet på at 
færdiggøre opgaver, de er i gang med – herunder at inddrive kontingent-restancer og en procedure 
for at undgå eventuelle restancer i fremtiden. 

Fordi mange nye deltog i generalforsamlingen og blev valgt ind i bestyrelsen, var mange ting oppe 
at vende, og der var almindelig enighed om, at det var ting, vi ville tage som punkter på kommende 
bestyrelsesmøder. 
f.eks. om det vil være muligt rent økonomisk at give søskenderabat. Og om man kan finde en form, 
så et eventuelt mindre overskud i TM, kan bruges på holdene, i social sammenhæng eller andet. Der 
var også en række indkomne forslag omkring brug af trykkeri, fundraising og PR, som vi vil tage 
stilling til i det fremtidige bestyrelsesarbejde. 

Tilstede ved generalforsamlingen: 

Steffen Steffensen, Christian Hammerstad, Birte Darting Biker, Nili Baruch, Anne Dorthe Schrøder, 
Christian Fischer Trollo, Natalie Pedersen, Malene Hertz, Ida Leisner, Dorte Ulrichsen, Lizette 
Ottensten, Mie Larsen, Flemming Presmann, Lisa Erhardt, Martin Bjørn, Jan Holmann.  

1. bestyrelsesmøde:  Tirsdag den 9. maj kl. 19, alternativt 23. maj eller 6. juni 
Bestyrelsesmiddag: Fredag den 16. juni


