MidtVest Amatør Teater

Referat fra ordinær generalforsamling 16.3.2017 i Sport og Eventcenter Jebjerg
1. Valg af dirigent

Claus Veile blev foreslået og han blev enstemmigt valgt.
Claus kunne herefter bekræfte at generalforsamlingen var lovlig varslet/indkaldt i relevante medier.
2. Bestyrelsens beretning for 2016:

Formand Per Larsen glædede sig over foreningen siden sin opstart 13.1. 2016 havde haft stor
succes!
Bestyrelsen søgte i MidtVestFonden om midler til opstart at den nye forening og midler til indkøb
af micronfoner og mixer – midlerne blev venligt doneret af fonden og foreningen havde nu
mulighed for at gå i gang med en opsætning af et teaterstykke.
I foråret 2016 henvendte Byfestkomiteen sig og forespurgte om muligheden for foreningen ville
opføre en revy til byfesten lørdag aften. Det indvilgede foreningen i mod en mindre betaling i form
af 10 kr pr. solgt billet.
Det blev i bestyrelsen besluttet at vores første ”rigtige” forestilling skulle være Folk og Røvere i
Kardemommeby. Der blev ”hyret” dygtige instruktører i form af Judith Arnfast og Karen Margrethe
Rasmussen og interesserede skuespillere, musikere, kulissefolk, kostume/sminkefolk og lydfolk blev
inviteret til et opstartsmøde, hvor rollehæfterne blev set igennem og i løbet af sommeren blev
rollerne fordelt både på scenen såvel som bag scenen.
Bestyrelsen var helt fra start imponerede over det engagement som alle deltagere i forestillingen
udviste – der blev kløet på med krum hals – erfarne såvel som knap så erfarne – det var fantastisk
at mærke den ”nerve” der var i at lave et ”rigtigt” teaterstykke. Vi var så heldige at få lov at låne
Jebjerg Skoles kælderrum til de første øveaftener og vi investerede i 10 skabe der skulle kunne
bruges til forenings tøj og rekvisitter. Efterhånden blev det dog nødvendigt at komme på den rigtige
scene i Sport og Eventcenter Jebjerg – både for skuespillerne, musikere, lyd/lys og kulissefolkene –
NU var vi rigtig i gang!
D. 10. og 11. november opførtes stykket og bestyrelsen havde  optimistiske som de jo er (!)  sat et
mål om at 200 solgte billetter ville være en succes. Der blev solgt i alt 402 billetter fordelt på de to
aftener – så det må siges at være dobbelt succes! Det var to helt igennem succesfulde aftener, hvor
alle deltagere yde maximale præstationer udover al forventning. Dette afspejledes også i de mange
positive reaktioner folk er kommet med efter forestillingerne – så bestyrelsen sov med armene over
hovedet efter oplevelsen!
Det efterfølgende evalueringsmøde af forestillingen gjorde både bestyrelse og deltagere klogere på
hvad vi kan gøre bedre/anderledes næste gang – men det var konstruktiv kritik, der kun kan gøre os
alle bedre. SIKKE en forestilling vi må præstere i efteråret 2017!!!
TAK fra bestyrelsen til alle for at være med til at skabe en FESTlig forestilling.
3. Bestyrelsens planer for 2017

Menig”mand” Sigrid Stouby fortalte, at Byfesten igen har spurgt om foreningen opfører revy til
festen lørdag i teltet – bestyrelsen har sag ”ja” og heldigvis er der også medlemmer i foreningen,

der gerne vil være med som revyskuespiller, lys/lyd, kostume og scene. Sigrid beretter at ”niveauet”
for revyen vil være det samme som tidligere år – folk skal have et godt grin og grine både med og af
naboen. Sigrid indkalder snarest de interesserede til en ”brainstormaften”, så der er noget at
skrive tekst ud fra.
Efterårets forestilling er endnu ikke på plads – bestyrelsen har haft 3 stykker hjemme til
gennemsyn, men syntes ikke nogen af disse ville ”fange” det voksne publikum, som er vores
primære målgruppe. Sigrid har derfor spurgt Karen Margrethe og Judith om de to vil forsøge at
finde et stykke, der vil kunne passe til vores ønske om en familieforestilling m. musik, humor,
folkelig og festlig.
4. Fremlæggelse af årsregnskabet

Kassemester Jens Møller Goul kunne fremlægge et revideret og godkendt regnskab. Der er balance
i regnskabet og et lille overskud ikke mindst pga. donation fra Midt Vest Fondene, Nærbrand og
Byfesten.
JMG fortalte at foreningen i øjeblikket søger om godkendelse i Skive Kommune som forening under
folkeoplysningen.
JMG berettede at der i 2016 var 39 betalende medlemmer
I skrivende stund har 37 betalt medlemskab i foreningen – men der er heldigvis plads til flere.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Jens Møller Goul var på valg – han modtog genvalg
Suppleant blev Jan Sand
6. Valg af 2 revisorer

Ilse Sørensen og Anna Christensen blev begge genvalgt
Marinus Poulsen blev genvalgt som suppleant
7. Behandling af indkomne forslag

Formanden oplyste der ikke var kommet forslag
8. Evt.

Per Larsen fortalte at foreningen i øjeblikket søger om godkendelse i Skive Kommune som forening
under folkeoplysningen.
Per Larsen oplyste at foreningen vil søge Midt Vest Fondene om midler til bedre lysudstyr
Facebooksiden ”Folk og Røvere i Kardemommeby” bliver fremover ikke brugt. Når der skal laves en
ny forestilling oprettes ny lukket side til denne.
Det blev forsøgt at se de fine videooptagelser fra forestillingen – men lyden drillede. Bestyrelsen
kan kun opfordre folk til at gå ind og ”gense” forestillingen.
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