
 

 

Referat af generalforsamling 2018 Frederikssund Teater  
den 20. september 2018 

Grethe Olsen (GO) bød velkommen og foreslog Kjeld Moselund (KM) som dirigent. Han blev valgt. 

1. KM erklærede generalforsamlingen rettidigt indkaldt i lokalavisen den 4/8-2018 
2. Birgit Birn blev valgt som referent 
3. Formandens beretning (se nedenfor) 

 
Tilføjelse til beretningen: Forestillingerne på Plejehjemmene skal være offentlige for 
at opnå tilskud, dvs. at en af de planlagte forestillinger bliver spillet på Elværket, de 
to andre på plejehjem med billetsalg både ved indgangen og over ”Billetten”. Se på 
hjemmesiden. 

 BERETNINGEN BLEV GODKENDT MED APPLAUS 
4. Regnskab 

Erik Poulsen (EP) fremlagde regnskabet. Det viste en balance på kr. 0 
Tilskud fra kommunen er ændret fra en underskudsdækning til et fast beløb. 
Forestillingerne på plejecentrene hviler i sig selv. 
 
 REGNSKABET BLEV TAGET TIL EFTERRETNING MED APPLAUS 

5. Budget 
EP fremlagde budgettet, som viste en resultatopgørelse på kr. 11.000. Det forudsættes, at 
kommunen ikke skærer på det faste tilskud. 
 
            FORSLAGET GODKENDT 
 

6. Grethe Olsen blev genvalgt 
7. Kasseren EP ikke på valg 
8. Bestyrelsesmedlemmer på valg: Hans Kromann, Ole Kochen, Guri Bjerregaard og Birgit Birn 

Alle villige til genvalg, og ALLE blev valgt 
9. Valg af suppleant: Ulla Christophersen ikke på valg 
10. Evt. 

Ros til bestyrelsen for et rigtig godt repertoire 
Dirigenten takkede for god orden og GO takkede dirigenten og erklærede mødet for slut. 

  



 

 

Formandens beretning 

Endnu et teaterår er gået – og det er gået rigtigt godt. Så vi er fyldt med optimisme og gåpåmod.  

Sæson 2017/2018, blev et år, hvor vi holdt lidt fast i traditionerne, men også en sæson, hvor vi 
kastede os ud i noget nyt og uprøvet.  

Jeg tillader mig lige at gå tilbage til 2016 – for her spillede vi for sidste gang på Gymnasiet – tror vi 
nok.  

Nu er vi både i Elværket og i ParkTeatret og med fyldte sale – og nu har vi også været ude på 
Omsorgscentre overalt i kommunen.  

I sæson 2017/18 – opførte vi 6 forestillinger her på Elværket – og for første gang 1 forestilling på 
ParkTeatret.  

Vores forestillinger er valgt ud, så der er lidt for enhver smag, og vi ved aldrig helt, hvor vi kommer 
hen – men vi tør tage chancen.  

Vi mærker dog ret ofte, at der er de populære og sjove, som fænger mest og sælges først; men vi 
oplever også at det, som vores publikum ikke lige havde troet, at de kunne lide, er det, som giver 
de største overraskelser og som skaber stor glæde og ofte også refleksion. Andre skuffes vi lidt 
over – men vi vil bevare modet og vi vil fortsat kaste os ud i det lidt ukendte.  

Når vi er afsted på seminarer, og skal vælge ud mellem de forestillinger, som vi får et 5 minutters 
indblik i, så er det svært!  

Men vi snakker gerne med teaterfolk fra andre kommuner og i øvrigt med teaterfolk fra de enkelte 
turnerende teatre, så vi også på den måde kan opnå inspiration og større viden. Vi ved jo ikke alt 
selv!  

Efter sidste års seminar kastede vi os for alvor over en helt ny form for teater – i hvert fald her hos 
os i Frederikssund. Vi opførte teater på vores Omsorgscentre – en rigtig god ide – og med stor 
succes. Vi havde både besøg af Teater Optimis med Benny Andersens og Sigfred Pedersens viser 
og sange og om deres liv.  

Derudover fik vi også Thurø MusikTeater på besøg med Edith Piafs sange, hendes liv på godt og 
ondt, og ikke mindst en utrolig musikalsk oplevelse. De ældre, og ofte også demente borgere sang 
og levede med på en skøn og opløftende måde.  

Det tager vi fat på igen, dog i mindre omfang – men allerede i slutningen af november. Og med én 
forestilling her på Elværket den 23/11 – klokken 16.00.   

Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde i bestyrelsen – også på trods af pænt stor forskellighed.  

Tak til Lotte og Keld for samarbejdet med at udforme vores brochure og hjemmeside – tak til 
Cykelartisterne, I er seje og hjælpsomme, tak til Elværkets personale for umådelig stor hjælp, og 
tak til jer alle i bestyrelsen for solidt og godt samarbejde.  

Grethe Olsen 


