
Referat af generalforsamling i TeaterMejeriet 2022  
26. april 2021 kl. 18-20  
 
Der var fint fremmøde til generalforsamlingen 
 
1. Valg af dirigent 
 Christian Trollo 
 
2. Valg af referent 
 Lizette Ottensten 
 
3. Bestyrelsens beretning for 2021 
 
Adam fremlagde bestyrelsens beretning for 2021: 
 
Meningsfulde fællesskaber - scenekunst, kreativitet, identitet 
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 forståelsen for æstetiske lærerprocessers 
betydning for udviklingen af børn og unges faglige, sociale og personlige kompetencer.  
 
I TeaterMejeriet udvikler vi medlemmernes horisont for, hvad fællesskab er og kan. Vi bruger 
kunsten og teatret til at få medlemmerne til at reflektere over den verden, de lever i, og forstå 
deres egen virkelighed bedre. Ved at opbygge medlemmernes fællesskabsforståelse er 
TeaterMejeriet med til at uddanne socialt bevidste individer. Individer, der tager ansvar for 
de fællesskaber, de indgår i, og for deres medmenneskers trivsel. 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. 
 
 
Om 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 16:30-22:00. I 2021 har der i gennemsnit været 
16 ugentlige hold. Medlemmerne inddeles både efter alder og interesse. En stor del af 
medlemmerne går på flere hold.  
 
I den daglige undervisning er det medlemmernes egne ideer, der er i fokus. Gennem en 
række hold, såsom teater-, musik-, danse-, rap-, radio- og scenografihold, er medarbejderne 
med til at sætte medlemmernes fantasi løs og give medlemmerne et rum, hvor de kan 
eksperimentere og gå på opdagelse i deres egen kreativitet og idérigdom. Ved hjælp af 



medarbejdernes faglige støtte udforsker vores medlemmer deres egen stemme og opbygger 
en tillid til, at det, man selv har at sige, er noget værd. 
 
I løbet af året afprøves og udvikles disse færdigheder ved en række mindre forestillinger, der 
præsenteres offentligt, og hvor der er fokus på medlemmernes egen proces. Én gang om 
året går alle hold sammen og skaber en forestilling, der gør brug af alle de opdyrkede 
kompetencer med fokus på den fælles proces. Som noget helt særligt er TeaterMejeriets 
medlemmer aktivt inddraget i hele produktionen, da de både er med til at skabe scenografi, 
kostumer, musik, lys og lyd. 
Årets sommerlejr er et tilsvarende højdepunkt. Derudover er der tradition for, at især de lidt 
ældre hold tager på weekendture, hvilket tilsvarende fremgår af aktivitetsoversigten.  
 
Om 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. Men værestedet er også et tilbud om voksenkontakt og 
mulighed for at høre til og hænge ud i meningsfulde og inkluderende fællesskaber, hvor børn 
og unge mødes på tværs af alder og køn. 
 
Hverdagen er præget af selvorganiserede teaterrelaterede aktiviteter, hvor medlemmerne 
udnytter TeaterMejeriets faciliteter med støtte og opbakning fra kompetente kulturfaglige 
voksne. Men sociale aktiviteter som fællesspisning, film- og musikaftener, lektielæsning og 
almindeligt samvær præger i lige så høj grad værestedet.  
 
I perioder med forestillinger er værestedet præget af travlhed og alle de mange aktiviteter, 
der knytter sig til at producere scenekunst – komposition, design og produktion af kostume 
og makeup, scenografi, teknik, fundraising, markedsføring, catering og stemmetræning er 
bare eksempler på lidt af det værestedets medlemmer involverer sig i, i månederne op til en 
premiere. 
 
Året der gik 
2021 startede ud virtuelt grundet corona. Fra januar til midt marts var TeaterMejeriet lukket 
for fysisk fremmøde, og vi vendte tilbage til Zoom. Dog havde vi denne gang en masse 
erfaringer fra nedlukningen i 2020 og kunne optimere aktiviteterne på Zoom og fokusere på 
de ting, der havde fungeret bedst sidst. I stedet for den almindelige holdstruktur blev der 
oprettet ugentlige events i stedet. Hver tirsdag var der quizaften, om søndagen var der 
højtlæsning, og om torsdagen var der popup-event. Vi afholdt bl.a. fastelavn og slog katten 
af tønden, og holdet Vanja lavede en virtuel, interaktiv teaterforestilling for resten af 
TeaterMejeriet. 
Midt marts kunne vi igen mødes, dog kun udenfor. Vi afviklede derfor alle hold udendørs på 
Kulturcenter Mariehøj frem til maj. I starten var det mest bål og varm kakao, men som foråret 
kom, kunne aktiviteterne og legene begynde at ligne sig selv mere og mere. Vi begyndte 
også så småt at øve op på forestillingen Minder om Magi, som vi havde aflyst året for inden. 
 
I juni kunne vi heldigvis afvikle forestillingen Minder om Magi. Dog med en del restriktioner. 
Dvs. lavere publikumstal og en noget anden håndtering backstage. Vi kunne desværre ikke 
blande medlemmerne, som vi plejer, så de var isoleret i hold rundt omkring på Kulturcenter 



Mariehøj og i telte udendørs. Vejen ind og ud af scenen var ensrettet, så de så aldrig 
hinanden under forestillingerne. Livet bag scenen under forestillingerne er normalt et af 
højdepunkterne på året, hvor medlemmerne lærer hinanden at kende på tværs af hold og 
alder, og kulturen og ånden kan vandre fra de ældste til de yngste. Et andet højdepunkt, der 
desværre heller ikke blev, var slutsangen på forestillingen, hvor alle mejeristerne er på 
scenen sammen. Men alt i alt var vi meget taknemmelige for, at det lykkedes. Det krævede 
en ekstra indsats fra både medarbejdere, bestyrelse, kultursekretariatet og serviceteamet. 
Tak for det. 
 
28. juli - 6. august var vi på sommerlejr i Stoholm. Fuldstændig lige som vi plejer, eller 
næsten. Alle medlemmer skulle fremvise en negativ coronatest ved afgang, og på dag fire 
blev der kørt i pendulfart frem og tilbage til Stoholm testcenter med alle deltagere for at lave 
smitteopsporing. Det var dog ikke noget, der fyldte særligt meget, og sommerlejren føltes 
meget, som den plejer. 
 
Efter sommerlejr startede vi op igen på en ny sæson. Nu uden coronarestriktioner. Efteråret 
gik, som det plejer med holdaktiviteter og en masse små projekter som weekendture, 
arbejdsdage, overnatninger i TeaterMejeriet og mindre teaterforestillinger. Bl.a. lavede 
holdet Bussen forumteater i samarbejde med Friviligcentret på Birkerød Boarding, og holdet 
Skjult Nummer var ude i Børnehaven Vangebovej og spille et julestykke til deres 
juleafslutning. I december skulle vi have haft vores årlige teaterfestival, hvor fire forestillinger 
skulle have spillet, men den blev igen aflyst grundet corona. 
 
Selvom vi kun havde fire almindelige måneder, der ikke var præget af corona, lykkedes det 
os at afvikle flere større aktiviteter end i 2020 og starte nye samarbejder op. 
 
 
Aktivitetsoversigt	2021 
2021 TeaterMejeriet TeaterMejeriets	værested 

Januar	

Afvikling	af	digitale	
events	på	zoom	hver	
tirsdag,	torsdag	og	
søndag.	

	
Afvikling	af	digitale	events	på	zoom	hver	tirsdag,	
torsdag	og	søndag.	
	
	

Februar	

Afvikling	af	digitale	
events	på	zoom	hver	
tirsdag,	torsdag	og	
søndag.	

Afvikling	af	digitale	events	på	zoom	hver	tirsdag,	
torsdag	og	søndag.	

Marts	
Alle	hold	begynder	at	
mødes	til	
udendørsundervisning.	

	

April	

Fortsat	
udendørsundervisning.	Vi	
begynder	at	øve	op	til	
forestilling.	

	

Maj	
Vi	øver	op	til	forestilling	
på	alle	hold,	nu	 	



indendørs.	Undtaget	hold	
over	18	år,	de	fortsætter	
udendørs.	

Juni	

Vi	spiller	forestillingen	
Minder	om	Magi	med	hele	
TeaterMejeriet	i	
Kultursalen.	

	

Juli	
Sommerlejr	med	87	
deltagere.	

Sommerferieaktivitet	i	uge	26	for	Ung	i	Rudersdal.	

August	 Sæsonstart	 	

September	

Buddy	Business.	Holdet	
Bussen	spiller	
forumteater	på	Birkerød	
Boarding	i	samarbejde	
med	Frivilligcentret	

	

Oktober	
4	hold	øver	op	til	årets	
teaterfestival.	

Forberedelser	til	teaterfestival	
Weekendtur	med	20	deltagere	
TeaterMejeriet	afholder	en	teaterworkshop	i	
samarbejder	med	Ung	i	Rudersdal.	

November	
4	hold	øver	op	til	årets	
teaterfestival	
	

Forberedelser	til	teaterfestival.	
To	overnatninger	med	ca.	20	deltagere.	
To	aflyste	weekendture	grundet	corona.	

December	

Holdet	Skjult	nummer	
spiller	julestykke	for	50	
børn	i	Børnehaven	
Vangebovej.	
Teaterfestival	aflyses	
grundet	corona.	

Teaterfestival	og	åbent	hus	aflyses	grundet	corona.	
	
	

  
 
Medlemstal og venteliste 
Grundet coronapandemien har TeaterMejeriet oplevet, at det har været svært at fastholde 
nye medlemmer. Dette skyldes vores udskudte forestilling og Zoom-undervisning, hvor vi har 
været udfordret på vores arbejde med at skabe stærke relationer og fællesskabsfølelse til og 
iblandt de nyeste medlemmer. Et arbejde, der er en kerneværdi for TeaterMejeriet. Derfor 
havde vi et lavt medlemstal i starten af 2021. Det faldt yderlige frem mod sommerferien, hvor 
vi var helt nede på 140 medlemmer, da vi ikke kunne tage nye ind til zoom- eller 
udendørsundervisning. 
Det kunne vi heldigvis rette op på efter sommerferien og vi er nu ved udgangen af 2021 179 
medlemmer. Vi gjorde et ordentligt indhug i ventelisten, men det er ikke lykkedes os at 
reducere den, da vi oplevede et lille boom i ventelistetilmeldinger efter sommerferien. 
Ventelisten tæller per 31. december 2021 204 interesserede, hvoraf 110 ikke er gamle nok til 
at gå i TeaterMejeriet endnu.  
TeaterMejeriet benytter per december 2021 tre af de fem fripladser, som har været udbudt 
siden 2019. 



I januar og februar tilbød TeaterMejeriet fripladser til alle medlemmer, der måtte være 
økonomisk ramt af corona. To medlemmer har benyttet sig af dette. 
 
Medlemstal december 2021 

Alder 9-12 år 13-16 år Over 17 år 
Antal medlemmer 72 57 50 

 
 
 
 
Åben Skole 
I 2021 har TeaterMejeriet igen udbudt to teaterforløb for skoleklasser samt et 
inspirationskursus for lærere og pædagoger igennem Åben Skole. Det er lykkedes os at 
afholde en workshop for en 7. klasse fra Birkerød Skole i december. Det var en succes og vi 
håber på flere henvendelser i fremtiden. 
 
Samarbejde med Ung i Rudersdal 
I uge 26 havde vi sommerferieaktiviteter i TeaterMejeriet med 25 deltagere i samarbejde 
med Ung i Rudersdal. 
 
Ligeledes i samarbejde med Ung i Rudersdal udbød TeaterMejeriet to teaterworkshops i 
oktober 2021. Det ene blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det andet blev 
afviklet med 20 deltagere. 
 
Indsats vedrørende værestedet 
TeaterMejeriets værested har været lukket hele første halvdel af 2021. Værestedet ligger 
udbudt på både TeaterMejeriets hjemmeside og på Rudersdals hjemmeside. Vi havde 
planlagt åbent hus i forbindelse med vores teaterfestival i december, men det blev desværre 
aflyst på grund af corona. 
 
Bestyrelsens vurdering 
Det er bestyrelsens vurdering, at TeaterMejeriet i perioden har levet op til de tilskudsvilkår, 
der betinger tilskuddet til både TeaterMejeriet og værestedet, undtaget de aktiviteter der er 
blevet aflyst grundet corona. 
 
 
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning. 
 
 
4. Regnskab 
Flemming fremlagde regnskabet for 2021.  
 
Vi havde en lille medlemsnedgang pga. corona, men har nu 175 betalende medlemmer 
Vi havde lidt indtægter fra forestilling og workshop. 
 
Personaleudgifterne var lidt højere, da vi havde én medarbejder mere end 2020. 



 
Administrationsomkostninger: 
Største omkostning var ny hjemmeside til 35.000 kr. og foreningsplatform, som fungerer godt 
og vi har også fået styr på privatlivs- og datasikkerhedspolitik. 
Øvrige investeringer var nye telte og lidt nyanskaffelser.  
Forsikringer er blevet billigere – især på medarbejdere - fordi vi som medlemmer af Dansk 
Amatør Teater & Scenekunst (DATS), kan få en både bedre og billigere forsikring. 
 
 
Der var et overskud på 42.000 som overføres til årets resultat. Vores egenkapital er nu 
367.000 kr. – som er en buffer. 
 
 
En af de poster, vi ikke har brugt, er kompetenceudvikling af personale pga. corona.  
Der er overskud på forestillingen, fordi udgifterne var afholdt i 2020, men færre 
medlemsindtægter pga. corona og dermed lavere medlemstal. 
 
Rigtig fint regnskab. 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 minimum gennemsnitligt 170 betalende medlemmer med et kontingent på 
425 = 794.000 kr. 
 
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, videreudvikling af web, 
tryksager, inventar, tlf. mm. 
 
Vi har med et budgetteret overskud på 10.000 en lille buffer. 
 
Der var ingen spørgsmål til budgettet. 
 
Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes på 425 kr. om måneden i 11 måneder om 
året.  
Budgettet blev enstemmigt vedtaget 
 
6. Valg til bestyrelsen: 



 
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen.  

Suppleanter vælges for et år ad gangen.  

 
Genopstiller: 
 
Adam Feldt Nissen, forælder 
Flemming Presmann, forælder 
Katrine Barnekow Rasmussen, forælder 
Malene Hertz, forælder 
Lene Flensborg, forælder - suppleant    
 
 
Bestyrelsen for 2022-2023 er dermed 
 
Adam Nissen Feldt 
Asmus Apérgis 
Flemming Presmann, 
Jakob Hjelmsø  
Katrine Barnekow Rasmussen 
Lizette Ottensten 
Malene Hertz 
Christian Fischer Trollo    
 
Suppleanter: 
Lene Flensborg      
 
Medarbejderrepræsentant: 
Caroline Bader 
 
Medlemsrepræsentanter 
Christian Cederhorn og Veronica Seeberg 
 
Ledelsesrepræsentant 
Nicolai Nyholm 
 
7. Indkomne forslag - Ingen  
 
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Bestyrelsen har foreslået, at vi fortsætter med Grant Thornton. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
9. Eventuelt 
 



De store projekter i år er jubilæumsfest med bog mm. 
 
Lave teatersal til rigtig teatersal – helt black box med sorte akustikplader mm., så når vi laver 
festival mm. er den totalt klar. Vi kan måske finde midlerne i vores overskud. Det koster 
minimum 100.000 kr., og det skal godkendes hos kommunen, når vi renoverer.  
 


