
Generalforsamling
Teatret OM ' s Venner

Mandag, 2.marts 2020

Kl.19.00

REFERAT
1. Elsebeth Guldager Madsen blev valgt som dirigent og ledede mødet, som var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning: se vedlagte bilag

3. Regnskab , se vedlagte bilag
Fastsættelse af kontingent : Der er i dag 33 medlemmer. Det blev besluttet, at kontingentet 
150kr fortsætter i 2020 indtil udgangen af 2021. Ved næste generalforsamling i 2021 
fastsættes kontingentet fra 1.januar 2022. Denne procedure fortsætter i årene fremover 
således vi hver den 1.januar kender kontingentets størrelse.

4. Planer for 2020
Tove og Antonella fortalte om Teatret OM' aktiviteter i.l.a. Året.
Teatret OM har solgt en teaterforestilling til Naturkraft, som skal opføres på Naturkraft to 
gange dagligt i.l.a. hele sommeren  med amatørskuespillere. Antonella fremviste en mini 
model, som skal konstrueres ved hjælp af genbrugsmaterialer. Der blev udleveret en liste, 
hvor alle gerne må indlevere diverse ting til hende.
Sandra er i gang med at forberede klovneforestilling for børn, og Annemarie en Forestilling 
for helt små børn.
"LIGHTHOUSE historier fra havet "kommer igen i slutningen af Juni måned, både 
forestillinger på engelsk og dansk.
Teatret nævner flere ting i.l.a.sæsonen, hvor man gerne vil have hjælp. Bl.a kørsel til 
lufthavn for at hente og bringe skuespillere, Haven ved gæstehuset ordnes, fælles 
arbejdsdag med hyggelig frokost, billede opsætning og sy opgaver i teatret.
Kontakt gerne Tove, hvis du har mulighed for at hjælpe.

Behovet for hjælp : listeopgørelse vedlægges.

Sammenkomst i efteråret: Det blev besluttet, at frivillige hjælpere og OM's Venner vil blive 
inviteret til en sammenkomst i efteråret 2020, sammen med deltagere fra teatret.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Britt er på valg og blev genvalgt.
Dee ønskede at forlade bestyrelsen.
Annette er på valg og blev genvalgt
Claus er på valg og blev genvalgt.
Lene er på valg og vælges for dette år i stedet for Dee.
Ingerlise Lund blev valgt som suppleant.
Som revisor blev Aase genvalgt.

Som revisor suppleant valgtes Karen Marie (Hun var ikke til stede, men vi tror gerne hun 
modtager valget)



6. Under eventuelt blev der udtalt roser til både teatret og "vennerne" for de positive og venlige 
attituder, der altid er. Der blev endvidere forslået, at brochuren "OM's Venner", der blev 
udleveret, skulle omdeles af hver af de tilstedeværende for at få flere medlemmer. Gerne til 
venners venner o.s.v. 

7. Det blev desuden besluttet at revidere den oprindelige liste med opgaver, man kan melde sig 
til. Den sendes ud til medlemmerne med nye opgaver tilføjet. Det udsendes evt. som doodle 
eller på anden måde.

Dirigenten afsluttede mødet "i god ro og orden".

Under og efter var der Kaffe og kage mm, med hyggeligt samvær.


