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     REFERAT 

  
1. Valg af dirigent. Karen Marie blev valgt, og erklærede indkaldelsen gyldig med lovlig varsel. 

2. Formandens beretning. Jørgen meddelte, at 2021 også havde været meget berørt af corona, 
så akHviteterne i teatret derfor blev noget begrænset. Der blev imidlerHd aJoldt nogle 
foresHllinger og hjælp Hl forberedelserne fra flere af Om s Venner. Hjælp Hl “Fugl, Kat ,Fisk i 
februar, 1960 er tøj og materialer Hl “Med fynd og klemmer”, en foresHlling hvor alle blev 
inviteret Hl at overvære og deltage i , i et eTerfølgende arrangement, der både var festligt og 
succesfyldt.Haven bag teatret blev beplantet i foråret med buske, blomster og små træer, 
som allerede i sommeren viste sit flor. ETeråret var præget af forberedelserne af 
GIGANTERNE, ( UR-NAT fesHvalen i August 2022), hvor der flere steder i området var hjælp 
fra flere af vennerne. Også arkitekt bistand fra en af vennerne har der været i forbindelse 
med akusHkken i rummet i den nye prøvesal på Vestjysk Andel, hvor han kunne berolige med 
at det nok skulle gå. Alt i alt har vennerne ( mange af dem er godt nok de samme kræTer) 
været en stø\e for teatret, hvilket jo også er meningen. 

3. Regnskab, blev fremlagt og godkendt sammen med budget for 2022 

 KonHngent for 2023 fortsæ\er uforandret Hl 150 kr. årligt 

4. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har drøTet om vi som venner af teatret skal fortsæ\e som forening, eller blot blive en 
form får vennegruppe der kan stø\e op om diverse opgaver. 

Debat på generalforsamlingen resulterede i at vi fortsæ\er som forening, da det kan give mange 
fordele både overfor kommunen og det faktum at det er foreningen der hæTer og ikke enkelt 
personer.  



5. Planer for 2022. 

     Teatret OM´s akHviteter i 2022. Der er godt gang i bygning af GIGANTER forskellige steder 
og allerede i weekenden vil der bliver kaldt ind Hl hjælp i teatret. Der var en livlig debat om 
det forestående arrangement UR NAT Hl august, hvor der vil være brug for adskillige 
frivillige. For at koordinere de\e bedst muligt vil der blive aJoldt møder i.l.a. Foråret. De\e 
bliver indkaldt fra Teatret. 

Antonella fremviste i et lille billedshow om planer for skulpturer og naturen, hvor der skal 
findes inspiraHon gennem den Vestjyske natur. 

Jørgen bekræTede, at der eTer UR NAT I august vil blive arrangeret en sammenkomst for 
frivillige, venner og aktører i teatret. De\e vil sandsynligvis blive i.l.a. September måned. 
Som regnskabet viste kunne der godt bruges penge Hl det, samHdig med at vi kunne glædes 
over et hyggeligt socialt samvær. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

     Ane\e Jensen, Claus Brodtkorb, Bri\ Ulrich blev genvalgt i bestyrelsen 

     Ingerlise Lund blev genvalgt som suppleant  

     Aase Løvbjerg blev genvalgt som revisor 

     Karen Marie Simonsen blev genvalgt som revisor suppleant  

7. Eventuelt. Under de\e punkt fortsa\e deba\en omkring de forestående opgaver omkring 
UR NAT.  Mødet slu\ede i god ro og orden og blev eTerfulgt af kaffe, sandwich,kager og vin 
samt en hyggelig snak omkring bordet. 
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