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REFERAT for Generalforsamling i TeaterMejeriet juni 2020 
 
Generalsamlingen for TeaterMejeriet blev i 2020 afholdt digitalt i perioden 8. juni til og med 
25. juni. Medlemmer og forældre har i perioden haft mulighed for at kommentere på 
dagsordenen og regnskabet for 2019 samt at stemme på et medlem og en suppleant til 
bestyrelsen. Forældre til medlemmer og medlemmer over 15 år har stemmeret. Der er kun 
en stemme per medlem. 
 
26 har deltaget i den digitale generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent, Stine Wilms Høyer 

 
2. Valg af referent, Lene Flensborg 

 
3. Bestyrelsens beretning  

TeaterMejeriet står på to ben: Den holdbaserede undervisning og de sociale 
aktiviteter. Dermed er TeaterMejeriet ikke bare en dramaskole, men fungerer i kraft 
af værestedet som et socialt samlingspunkt. TeaterMejeriet bidrager til udviklingen 
af medlemmernes identitet, kreativitet og samarbejdsevner og tilbyder børn og unge 
meningsfulde fællesskaber i trygge rammer med engagerede og nærværende 
voksne. 
 
TeaterMejeriet har derfor både en kulturfaglig og pædagogisk profil, og aktiviteterne 
balancerer mellem kunstnerisk autenticitet og kreativitets betydning for udviklingen 
af børn og unges faglige, sociale og personlige kompetencer.  
 
TeaterMejeriets samlede aktiviteter giver børn og unge en unik mulighed for at 
udfolde og udvikle sig og blive klogere på sig selv og på fællesskabet. 
 
TeaterMejeriet 

TeaterMejeriets primære aktiviteter er holdbaseret undervisning af 1½-2 timers 
varighed i teater og andre aktiviteter relateret til forestillingsproduktion. 
Undervisningen afvikles mandag til torsdag i skoleuger i tidsrummet 16:00-22:00. I 
2019 har der i gennemsnit været 16 ugentlige hold. Medlemmerne inddeles både 

efter alder og interesse. En stor del af medlemmerne går på flere hold. Målet er, at 
TeaterMejeriet har 180 medlemmer.  
 
Den årlige forestilling Elysion var et af årets absolutte højdepunkter, hvor alle 
medlemmer var på scenen, og hele 1600 publikummer så forestillingen. Derudover 
var der en række mindre forestillinger: Teaterholdet Svanemærket lavede site 
specific i barokhaven, T.A.T.U. medvirkede i Jagten på det forsvundne æble. 
Efterårets teaterfestival bestod af tre forestillinger, der blev vist for i alt 320 
publikummer. Sidst på året medvirkede Nudlerne i DR synger julen ind. 

Årets sommerlejr er et tilsvarende højdepunkt. I 2019 gik turen til Bornholm med 
121 deltagere. Derudover er der tradition for, at især de lidt ældre hold tager på 

weekendture, og 2019 var ingen undtagelse.   
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TeaterMejeriets værested 
TeaterMejeriets værested har åbent mandag til torsdag fra 15:00-21:00 i skoleuger. I 
værestedet er der fokus på og mulighed for at engagere sig i sociale og kreative 
aktiviteter, der relaterer sig til scenekunst. I værestedet var der i 2019 en række 
særlige arrangementer - heriblandt minigolfturnering, en række teaterture, Open air 
bio, Oscar-night, Sankt Hans aften, fødselsdagsfest og juleafslutning. 
 
75-100 medlemmer bruger dagligt værestedet i forbindelse med den holdbaserede 
undervisning. De fleste medlemmer benytter værestedet både inden, efter og nogle 
gange imellem hold, idet mange medlemmer følger undervisningen på flere hold. 
Derudover kommer der i gennemsnit 20 – 30 medlemmer om dagen for at bruge 
værestedet, selvom de ikke har holdundervisning samme dag. Samlet set bruger 
100-120 børn og unge værestedet på daglig basis. 

 

Ledelsesskift og ekstraordinær generalforsamling 
2019 blev året, hvor TeaterMejeriet sagde farvel til Steffen Steffensen, der har lagt 
et stort arbejde og engagement i TeaterMejeriet gennem mange år, og som mange 
medlemmer og forældre følte sig knyttet til.  
 
Ledelsesskiftet var en bestyrelsesbeslutning. Flere medlemmer og forældre var 
frustrerede og vrede over beslutningen, hvilket i den grad udfordrede tilliden til 
bestyrelsen. To medlemmer indkaldte derfor til en ekstraordinær generalforsamling i 
september med ønsket om at få klarhed over beslutningen om Steffens fratrædelse, 
at forstå bestyrelsens arbejde og prioriteringer, samt at understrege behovet for en 
styrket kommunikation mellem medlemmer, forældre og bestyrelse. På den 
ekstraordinære generalforsamling fik vi også drøftet en række rygter om 
bestyrelsens ambitioner for TeaterMejeriets fremtid. 
 
TeaterMejeriet er en forening, hvor bestyrelsen repræsenterer medlemmer og 
forældre. Den ekstraordinære generalforsamling var derfor et godt og vigtigt 
initiativ. Bestyrelsen har efterfølgende arbejdet med at styrke kommunikationen til 
og med medlemmer og forældre, bl.a. i form af at hjemmesiden har fået en 
underside med referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter, samarbejdsaftaler med 
Rudersdal Kommune, regnskaber, budgetter og information om bestyrelsens 
medlemmer og suppleanter.   
 
Efter et stillingsopslag med mange ansøgere og samtaler med fire kandidater kunne 
Nicolai Nyholm tiltræde som ny leder i oktober, og der er igen kommet ro om 
hverdagen og ledelsen i TeaterMejeriet. 
 
Medarbejderne og bestyrelsen sluttede året af med et seminar, hvor vi dagen 
igennem arbejdede med at lære hinanden bedre at kende og få indsigt i, hvordan vi 
hver især bidrager til TeaterMejeriet. 
 
Ny medlemsplatform 
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TeaterMejeriet fik i 2019 en længe ventet medlemsplatform, der både skal sikre af 
medlemmernes data opbevares sikkert, lette medlemsadministrationen og styrke 
kommunikationen. Ventelisten er i den forbindelse blevet gennemgået, og tæller nu 
300 aktivt interesserede børn og unge.  
 
Ny samarbejdsaftale 
TeaterMejeriet fik i 2019 fornyet samarbejdsaftalen med Rudersdals Kommune for 
perioden 2019 til 2021. Dermed er TeaterMejeriet, som vi kender det i dag, 
økonomisk sikret frem til udgangen af 2021.  
 
Det er bestyrelsens vurdering, at TeaterMejeriet i 2019 har levet op til de 
tilskudsvilkår, der betinger tilskuddet til både TeaterMejeriet og værestedet.  
 

VEDTAGET  
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab  
Bestyrelsen har modtaget 1 kommentar til regnskabet.  
Svar er sammenfattet nedenfor: 
 
Spørgsmål til den forsinkede revidering af regnskabet 
Bestyrelsen valgte at forlænge den digitale generalforsamling til og med torsdag den 
25. juni for at give medlemmer over 15 år og forældre til medlemmer mulighed for 
at kommentere på det reviderede regnskab og stemme til bestyrelsen.  

Forlængelsen skyldes, at det reviderede regnskab først er tilgængeligt nu.  
 
Det er meget beklageligt, at det reviderede regnskab ikke lå klar allerede den 8. juni, 
hvor den digitale generalforsamling startede. Det har på intet tidspunkt været 
hensigten, at TeaterMejeriets regnskab ikke skulle revideres. Det fremgår derfor 
tydeligt, at regnskabet på hjemmesiden er internt, samt at generalforsamlingen skal 
vælge en revisor.  
 
Både forberedelsen til og afviklingen af generalforsamlingen har været meget 
atypisk - dels på grund af corona/covid-19 og dels fordi bestyrelsen i 2019 
besluttede, at overdrage bogføringen til Cleandesk for at sikre en fortløbende 

professionelt bogføring. Regnskabet for 2019 er for første gang håndteret i 
Cleandesks workflow og i den forbindelse klargjort til den statsautoriserede revisor, 
som Cleandesk samarbejder med. Det er Stine Wilms Høyer, der som formand for 
bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet ikke i stedet blev sendt rettidigt til den 
revisor, som TeaterMejeriets generalforsamling har udpeget. 
 
Resultatet af det reviderede regnskab er desværre 12.750 kr. dårligere end resultatet 
i det interne regnskab. Det skyldes, at udgifterne til nedskrivning af inventar indgik i 
den interne regnskabsopstilling, men ikke var bogført. 

 
Spørgsmål til underskuddet 

Regnskabet viser et underskud på 171.025 kr. Underskuddet skyldes primært: 

http://www.teatermejeriet.dk/bestyrelsen/
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• Kontingentindtægter 
I 2019 er der i alt indbetalt 754.080 kr. i kontingent. Dette svarer til i 
gennemsnit 161 betalende medlemmer i 11 mdr. TeaterMejeriet har altså 
samlet set ligget under de budgetterede 180 betalende medlemmer i hele 
2019. Bestyrelsen forventer, at vi først når de budgetterede 180 betalende 
medlemmer ved sæsonstarten i august 2020. 
 
Ledelsen har i efteråret 2019 arbejdet målrettet på at indkassere ubetalte 
kontingenter. TeaterMejeriet har desværre fortsat 15.330 kr. til gode for 
ubetalte kontingenter i 2019. Heldigvis er en væsentligt del af dette beløb 
indbetalt og bogført i 2020. Det fremgår derudover af regnskabet, at 
TeaterMejeriet har opgivet at indkassere de akkumulerede 70.215 kr. i 
manglende kontingentindbetalinger, som fremgår af 2018 regnskabet. De 
samlede kontingentindtægter for 2019 er derfor 683.865kr. 

  

• Fratrædelsesaftale med Steffen Steffensen, tidligere leder 
TeaterMejeriet ophørte i 2019 samarbejdet med Steffen Steffensen og indgik 
i den sammenhæng en fratrædelsesaftale, hvor Steffen Steffensen blev 
fritstillet med løn fra juni til og med november 2019. Fratrædelsesaftalen 
kostede TeaterMejeriet ekstraordinære 192.000 kr. i løn plus udgifter til 
pension og ferie. En udgift, der af gode grunde, ikke blev taget forbehold for i 
budgettet for 2019. I juni, juli, august og september varetog en konstitueret 
ledelse den daglige drift. I oktober tiltrådte Nicolai Nyholm som leder. 
Dermed har der i juni-november været dobbelt så mange lønudgifter til 
ledelse end der oprindeligt blev budgetteret med. 
 

• På baggrund af ovenstående forventede bestyrelsen et dårligere resultat end 
det endelige resultat for 2019. Dette skyldes, at der i 2019 er kommet 
ekstraordinært høje tilskud til udbetaling for 2018, samt at der i foråret 2019 
har været en vakant medarbejderstilling.  

 
VEDTAGET  
 

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter  
TeaterMejeriets økonomi er som nævnt sikret frem til og med 2021 med Kultur- og 
Fritidsudvalgets beslutning om en tilskudsaftale for 2019-2021. 
 
I øvrigt er der ingen forandringer i budgettet i forhold til sidste år. Der er dog taget 
udgangspunkt i 180 medlemmer i gennemsnit hele året. 
 
Den største post er lønninger, og årets to store begivenheder, forestilling og 
sommerlejr, skal hvile i sig selv. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes på 425 kr. om måneden i 11 
måneder om året. 
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VEDTAGET  
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Først og fremmest en stor og hjertelig tak til Martin Bjørn og Jan Holmann, der efter 
flere års arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet har valgt ikke at genopstille. 
 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen. Stine Wilms Høyer, Mie Larsen, 
Lizette Ottensteen og Lene Flensborg er først på valg i 2021.  Suppleanter vælges for 
et år af gangen. Desuden deltager følgende i bestyrelsesarbejdet: Caroline Bader 
som medarbejderrepræsentant, Stephanie Kirk som medlemsrepræsentant og 
Nicolai Nyholm som ledelsesrepræsentant.  
 
Stemmerne er opgjort af leder Nicolai Nyholm og bestyrelsesmedlem Lene 
Flensborg. 
 

Opgørelse af stemmer til medlemmer af bestyrelsen 

Flemming Presmann, genopstiller  11 stemmer 

Malene Hertz, genopstiller 3 stemmer 

Emil Ulrichsen, genopstiller 0 stemmer 

Trine Baadsgaard 0 stemmer 

Katrine Barnekow Rasmussen 4 stemmer 

Adam Nissen Feldt 8 stemmer 

 
 

Generalforsamlingen har dermed valgt følgende fire medlemmer til bestyrelsen for 
perioden 2020-2022: 

 

• Flemming Pressmann 

• Adam Nissen Feldt 

• Katrine Barnekow Rasmussen  

• Malene Hertz 
 

Opgørelse af stemmer til suppleanter til bestyrelsen 

Natalie Pedersen 1 stemmer 

Christian Fischer Trollo 2 stemmer 

Jakob Hjelmsø 4 stemmer 

Trine Baadsgaard 2 stemmer 

Katrine Barnekow Rasmussen 1 stemmer 

Adam Nissen Feldt 4 stemmer 
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Generalforsamlingen har dermed valgt følgende fire medlemmer som suppleanter til 
bestyrelsen for perioden 2020-2021 (Adam Feldt og Katrine Rasmussen blev begge valgt til 
bestyrelsen, jf. ovenfor): 
 

• Jakob Hjelmsø 

• Christian Fischer Trollo 

• Trine Baadsgaard 

• Natalie Pedersen 

 
Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
Tillykke med valget ☺ 

 
7. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.  
 
Det er fortsat muligt at kontakte bestyrelsen, hvis man har forslag til bestyrelsens 
arbejde eller forslag, der skal på en ekstraordinær generalforsamling. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor og revisorsuppleant fortsætter  
 
VEDTAGET  

 

9. Eventuelt 
Bestyrelsen har ikke modtaget punkter til eventuelt.  
 

 
 


