Referat af generalforsamling i Spotlight – mandag d. 25/2 2019 kl. 18.00 på
gymnasiet ved salen.
1. Valg af dirigent og referent
Nikolaj Schomacker
2. Beretning ved formanden
Formand Hans Elverdam fortalte, at vi har haft et helt fantastisk år, hvor ”Historien om Skatteøen” blev sat
op. Det var vores to instruktører, Ida og Mathias, første år i chefstolen. Stykket havde de selv skrevet. Et
stykke der jo havde stærke rødder i selve Skatteøen J.
3. Regnskab ved kassereren
Finn gennemgik regnskabet. (se bilag). Der var ingen bemærkninger til regnskabet.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
- kontingentet fortsætter uændret, og er derfor fortsat 1.300,- kr.
5. Virkeplan
- Orientering om 2019s forestilling ved instruktørerne.
Instruktørerne præsenterede sig selv, og fortalte at hovedrollelisten i år vil have mere fokus på
kollektivet, om mindre fokus på enkelte der har store roller. Stykket vil blive a la ”Alice i eventyrland”.
Dvs. frie roller, hvor fantasien får frit spil og begrænsningerne pakker lidt væk. Det bliver ikke en nem
opgave, men de glæder sig til udfordringen. Når de kender de nye skuespillere lidt mere får vi noget
mere konkret.
I forhold til kommunikation, så har vi en facebookside som hedder:
https://www.facebook.com/groups/180200158787102/
På Facebooksiden vil der komme nyheder og meddelelser fra hhv. instruktørerne eller bestyrelsen. I
forhold til afbud fra jeres børn, så skal dette IKKE gøres via Facebook, men derimod som sms direkte
til instruktørerne. Afbud er en sag mellem instruktørerne og forældrene – ikke alle os andre J
6. Valg af bestyrelse & suppleanter
Bestyrelsen er lige nu:
Formand: Hans Elverdam (fortsætter gerne)
Kasserer: Finn Hansen (barn stoppet - så ikke på genvalg)
Jon Ovi (barn stoppet - så ikke på genvalg)
Linda Christiansen (barn stoppet - så ikke på genvalg)
Hanne Frost (barn stoppet - så ikke på genvalg)
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Paul Kilburn (barn stoppet - så ikke på genvalg)
Pernille Funch (fortsætter gerne)
Nikolaj Schomacker (fortsætter gerne)
Den nye bestyrelse er:
•
•
•
•
•
•
•

Hans Elverdam
Pernille Funch
Nikolaj Schomacker
Christian Kragh Poulsen: chkrpo@live.dk
Maria Søndergaard: maloso@ruc.dk
Michael Larsen michael@elvvs.dk
Wioletta Petersen: wipe@pep1.dk

7. Valg af revisor samt suppleant
•

Dan Hansen

8. Eventuelt
Vi gennemgik opgaver og følgende tovholdere meldte sig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestyrelsesarbejde (se ovenfor)
Sminke / hår: Frauke Posthuma
Indkøb: Tine Hansen
Café: Kristian Søndergård
Mad/kage/frugt til børnene: Ida Gamsbøl-Havmand
Lagkage-liste: Sanne Veng Secher Christensen
Kælderen: Laila Grener
Blomster: Sanne Veng Secher Christensen
Kostumer: Wioletter Petersen
Systuen: Line
Rekvisitter: Christina Aarup Hansen
Scene og stole: Hans Elverdam
Garderobe: Peter Petersen
Regnskab: Bestyrelsen
Lyd: Allan (tidligere forælder)/ Nicolai Gamsbøl-Havmand
Lys: Christian Poulsen
PR og plakater: Nikolaj Schomacker

Bestyrelsen har aftalt at holde deres første møde mandag d. 11. marts kl. 17.15-19.15. Vi mødes på Hans
Elverdams mødelokale hos Elverdam Advokaterne.

