
Referat af generalforsamling i TeaterMejeriet 2021
27. april 2021 kl. 18-20 på Zoom

På grund af COVID-19 blev Generalforsamlingen 2021 afholdt digitalt på Zoom.
Medlemmer og forældre havde mulighed for at deltage ved personligt digitalt fremmøde eller
ved at sende bemærkninger til dagsordenen samt stemme til valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter til admin@teatermejeriet.dk
inden den 27. april kl. 12.

Tre uger inden Generalforsamlingen blev dagsorden og bilag sammen med en opfordring til at
stille op til bestyrelsen lagt på TeaterMejeriets hjemmeside og omtalt på Facebook.
Efterfølgende er information om generalforsamlingen sendt til medlemmerne på mail og der er
delt flyere ud i forbindelse med undervisningen.

1. Valg af dirigent
Stine Wilms

2. Valg af referent
Lizette Ottensten

3. Bestyrelsens beretning for 2020

Stine fremlagde bestyrelsens beretning for 2020

Fællesskabet finder nye veje

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…

Sådan har vi i de seneste år indledt bestyrelsens beretning, som til forveksling ligner hinanden
fra år til år.

Det er svært at genbruge ret meget, når TeaterMejeriet anno 2020 skal beskrives.
2020 har på alle tænkelige planer været et anderledes og meget mærkeligt år.

2020 startede - som alle år i TeaterMejeriets tilbagevendende årshjul - med stor aktivitet og
engagement. Alt stod i forestillingens tegn. Premieren på Minder om magi nærmede sig, og i
opløbet nåede TeaterMejeriets medarbejdere gentagne gange at gentænke formatet for
afviklingen af forestillingen: Smitterisiko, hygiejne, afstand og forsamlingsforbud overtog
gradvist dagsordenen. Alt sammen i håbet om, at det ville blive muligt at afvikle forestillingen.



Det blev det desværre ikke. Blot få dage inden premieren lukkede Danmark og dermed også
TeaterMejeriet ned.

TeaterMejeriet efterlod en fuldt indtaget og indrettet teatersal med den fineste - og utroligt
ambitiøse - scenografi. Hundrede vis af kostumer uden medlemmer til at udfylde rollerne til de
udsolgte forestillinger.

Det må være indbegrebet af antiklimaks, men jeg tror også, at de fleste af os var for
overvældede af situationen til rigtigt at forstå, hvad der skete.

Mod bedre vidende blev forestillingen udskudt til marts 2021. I dag ved vi, at det heller ikke var
muligt og nu ser vi frem til, at ”Minder om magi” forhåbentligt kan afvikles i en eller anden form
inden sommerferien.

Tilbage til foråret 2020: Undervisningen blev digital, generalforsamlingen digital, men
medlemmerne holdt fast. Som en slags erstatning for værestedet var der hver fredag aften
aftenunderholdning på Zoom, hvor alle medlemmer og medarbejdere havde mulighed for at
mødes og ”optræde” for hinanden med sketches, korte film, dans, sang, quizzer og meget mere.
Det var et godt alternativ til at mødes fysisk.

I juni kunne vi vende tilbage til den fysiske undervisning nu med afstand, afspritning og
udluftning – helt i tråd med retningslinjerne.

Så stod sommerlejren for tur. Den planlagte tur til Sverige blev erstattet af en alternativ
sommerlejr på Kulturcenter Mariehøj. Her var der klassiske sommerlejraktiviteter fra morgen til
aften, men uden overnatning og madhold. Maden blev leveret udefra.

I september fejrede vi TeaterMejeriets fødselsdag. Igen på alternativ facon - kun for medlemmer.

I efteråret øvede syv hold ufortrødent op til den årlige teaterfestival, indtil landet igen lukkede
ned, og festivalen blev aflyst. Af samme grund blev juleafslutningen flyttet til Zoom.

Det blev afslutningen på 2020, hvor meget blev aflyst. Heldigvis fandt fællesskabet nye veje.
Takket være TeaterMejeriets fantastiske medlemmer og medarbejdere.

I 2020 har det samlet set været vanskeligt at tiltrække nye medlemmer. Det har også været
svært at fastholde eksisterende medlemmer. Særligt de relativt nye medlemmer, der aldrig har
oplevet en forestilling eller sommerlejr. Da vi gik ud af 2020 havde TeaterMejeriet kun 162
medlemmer – mod de budgetterede 180. Vi klarer skærene, men vi har brug for at komme
tilbage til det TeaterMejeriet vi kender.

Fra bestyrelsen side lyde en kæmpe tak til medlemmer og familier for at bakke op og holde fast i
et TeaterMejeri, der udfolde sig på helt nye måder under nogle meget svære vilkår. Og til



medarbejderne, der har ført os sikkert igennem det mærkeligste år i TeaterMejeriets 25 år lange
i historie…

25 år! Det er faktisk ret præcist 25 år siden, at TeaterMejeriet i foråret 1996 holdt stiftende
generalforsamling.

Tillykke til alle mejerister – dem der var med en gang og dem der er med i dag

4. Regnskab
Flemming fremlagde regnskabet for 2020. Det var ligesom alt andet anderledes i år pga.
corona. Vi har haft lavere nettoomsætning pga. manglende forestilling og meget begrænset
sommerlejr og også færre omkostninger af samme grund.

Lønudgifter var i 2020 væsentligt lavere end i 2019. Dette skyldes, at vi 2019 havde dobbelt løn
i seks måneder i forbindelse med Steffens fratrædelse. I 2020 har der desuden i en periode
været en vakant medarbejderstilling.

Vi har et overskud på 152.000 kr., som bliver overført til egenkapitalen, som nu er knap 325.000
kr. Det er ikke en målsætning at have overskud, men i år har vi haft svært ved at gennemføre
noget af det planlagte har haft og færre personaleomkostninger.

En ting, som måske springer i øjnene, er, at vores likviditet er højere end normalt. Det kommer
sig af, at vi pga. corona først skulle betale A-skat senere.

Bestyrelsen har valgt at specificere administrationsomkostninger i regnskabet fra 2020. En af de
største poster er udgifterne til nets, som håndterer vores opkrævninger af medlemskontingent.

I 2019 besluttede bestyrelsen at effektivisere og professionalisere bogføringen ved at lade en
tredje part stå for den. Dermed er det ikke længere lederen, der varetager bogføringen. Lederen
har fortsat ansvar for alle betalinger og bilag.
Det er firmaet Clean Desk, som står for bogføring og forberedelse af regnskab.

Ingen spørgsmål – enstemmigt vedtaget

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingenter

Flemming fremlagde budgettet, hvor der er nogle få store poster både på indtægts- og
udgiftssiden. Der er på indtægtssiden kontingenter og aktivitetstilskud fra kommunen.
Forestilling og sommerlejr skal gå i 0.

På udgiftssiden er der primært lønninger, personaleomkostninger og
administrationsomkostninger.



Målsætning er 180 medlemmer, men det har naturligvis været svært at tiltrække nye
medlemmer pga. corona, derfor budgetterer vi i 2021 med 170 med et kontingent på 425.

Aktivitetstilskud er styret af lønningerne og af værestedet, hvor vi får et fast beløb.
Vi har budgetteret med en udgift på 50.000 kr. til små forestillinger og jubilæum.

De største poster på administrationsomkostninger er bl.a. nets/medlemsplatform og ny
hjemmeside.

Vi har med et overskud på 29.000 en lille buffer, hvis medlemstallet i en periode er for lavt.

Der var ingen spørgsmål til budgettet

Budgettet enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes på 425 kr. om måneden i 11 måneder om året.
Enstemmigt vedtaget

6. Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Adam Feldt Nissen, Flemming Presmann,
Katrine Barnekow Rasmussen og Malene Hertz fortsætter endnu et år.
Suppleanter vælges for et år ad gangen.
Stemmerne er opgjort af leder Nicolai Nyholm og bestyrelsesmedlem Katrine Barnekow
Rasmussen.

Genopstiller: Antal stemmer

Jakob Hjelmsø, tidligere mejerist 8
Lene Flensborg, forælder 3
Lizette Ottensten, tidligere forælder 6
Stine Wilms Høyer, forælder 3
Christian Fischer Trollo, forælder 1

Nyopstiller:
Asmus Apérgis, mejerist 9

Genopstiller til suppleant:



Da der var stemmelighed mellem Stine og Lene, valgte Lene at blive suppleant, fordi Stine er
forperson for bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2021-2022 er dermed

Adam Feldt Nissen
Asmus Apérgis
Flemming Presmann,
Jakob Hjelmsø
Katrine Barnekow Rasmussen
Lizette Ottensten
Malene Hertz
Stine Wilms Høyer

Suppleanter:
Christian Fischer Trollo
Lene Flensborg

Medarbejderrepræsentant:
Caroline Bader

Medlemsrepræsentanter
Christian Cederhorn og Veronica Seeberg

Ledelsesrepræsentant
Nicolai Nyholm

7. Indkomne forslag - Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen havde fremlagt forslag til vedtægtsændringer, fordi der var brug for nogle få
opdateringer.

Der er nu indført i vedtægterne, at der er mulighed for økonomisk friplads, hvis man har brug for
det. Det sker normalt i samråd med Rudersdal Kommune. Det kan fx være, hvis man har været
økonomisk hårdt stillet pga. corona.
Generalforsamlingen vil i fremtiden være offentligt tilgængelig, ind til nu har man skullet være
forælder eller medlem.
Man kan nu stemme ved fuldmagt. Det er en aftale med kommunen, fordi vi har digitale
generalforsamlinger.
Vi foreslår en ny sammensætning af bestyrelsen, som afspejler de nuværende medlemmers
behov. Mindst 5 ud af 8 medlemmer skal være forældre til nuværende medlemmer eller selv
være aktive medlemmer over 18 år, dermed er der 3 pladser til fx tidligere forældre og tidligere
medlemmer.



11 stemte for
2 undlod at stemme

Vedtægterne vedtaget

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen har foreslået at vi fortsætter med Grant Thornton
Enstemmigt vedtaget

9. Eventuelt
Ingen indkomne forslag


