
Generalforsamling for Skansespillet 
Mandag den 12. marts 2018 kl. 19.00 

Aalborgvej 353, 9362 Gandrup 

Referat for Generalforsamling 12. marts 2018: 

Fremmødte til Generalforsamling: 21 

1.        Valg af dirigent og stemmetællere 

• Arne Jacobsen er dirigent og har styringen ved Generalforsamlingen.  

• Generalforsamling er erklæret lovlig og kan fortsætte. 

• Flemming Pedersen og Steen Carlsen er stemmetællere. 

2.        Aflæggelse af beretning 

Formanden beretter: 

• Skansespillet er en dynamisk forening og bestyrelsen har haft nok at se til – her kan fx 
nævnes geder på Skansen, som heldigvis fik en løsning. 

• Derudover var der en konflikt om en fast el-installation på Skansen og der afventes stadig 
afgørelse efter politisk indblanding, men vi forventer ikke en evt. ekstra udgift i år. 

• Vi skabte rigtig meget positiv opmærksom med Shrek The Musical – både til karneval, 
Regatta og ikke mindst på Skansen, hvor det var en kæmpe publikumssucces. 

• Der var lidt udfordringer med at finde nok frivillige til at bygge scene og diverse, men det 
lykkedes det hele. 

• Samtidig fik Skansespillet muligheden for at få nye lokaler, hvor vi skulle flytte fra Ulsted 
til en tidligere malerforretning i Gandrup, som blev en ordentlig mundfuld – ikke mindst 
med flytningen, hvor hele processen også betød, at voksenjulestykket blev droppet, men 
børnene og de unge fik frit spil i de nye lokaler. 

• I starten af 2018 kunne vi fejre flytningen og Skansespillets 30 år med en reception, der 
gik rigtig godt. En anden, der også kan fejre 30 år er Vivian, som selvfølgelig skal have en 
lille ting for den store indsats.  

• Der var et lille underskud økonomisk set i 2017, men noget vi nok skal indhente i 2018. 

• Det har været skønt at være formand for Skansespillet, men efter 2 år vil jeg give teten 
videre. Dog vil jeg stadig være med i bestyrelsen. 

3.        Aflæggelse af regnskab 

Kassereren beretter: 

• Der var et fald i medlemskontigent, salg og kostumer og salg i huset, men minimale 
beløb. 

• Indtægt for DVD’er er ikke med, da produktet endnu ikke er færdiggjort. Derfor kommer 
dette først med i 2018. 

• Stigning i sponsorater og ikke mindst en god stigning i billetter og programmer. Derudover 
solgte boderne på Skansen også rigtig godt. 

• Alt i alt var der i 2017 en indtægt på 754.150,50 kr. 

• Desværre var der også en del flere udgifter, som blandt andet inkluderede kostumer/
sminke, rekvisitter (samt opbevaring deraf), lønninger og rettigheder på stykket, men det 
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var forventeligt, da det var et dyrt udstyrsstykke. Derudover var der nogle ekstra udgifter 
i forbindelse med flytningen. 

• Der blev brugt mindre på scenebyg og PR. 

• Alt i alt var der en udgift på 763.377,15 kr., som giver et samlet underskud på 9.226,65 
kr. 

• Flytningen og diverse har gjort, at vi har aktiver og passiver for 117.112,75 kr. og der er 
en egenkapital på -39.063,42 kr.  

(Se bilag med regnskab for uddybning)  

4.        Fastsættelse af kontingent. 

• Der er enighed på Genralforsamlingen om, at der ikke bliver en stigning på kontigentet, 
så det fortsætter med 200 kr. pr. person og 450 kr. for en hel familie.  
Pt. er der 140 medlemmer. 

5.        Indkomne forslag 

• Der er ingen indkomne forslag. 

6.        a) Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er: 

            Torben Skov 

            Steen Carlsen (ønsker ikke genvalg) 

            Mathias Jensen 

            Susanne Skov 

• Martin Kjeldgaard vil gerne stille op til bestyrelsen og er nu valgt ind i stedet for Steen 
Carlsen.  

• Derudover er Torben Skov, Mathias Jensen og Susanne Skov genvalgt.  

            b) Valg af 2 suppleanter 

• Betinna Bjeldbak og Anne Moe vil gerne være suppleanter. 

7.        Valg af revisor og 2 bilagskontrollanter 

• Jette Pedersen vil gerne fortsætte som revisor. 

• Britta Kjeldgaard og Lisa Hauerslev vil gerne fortsætte som bilagskontrollanter. 

8.        Eventuelt 

• Overvejelser om at oprette et støttemedlemsskab, som evt. var billigere, så flere 
økonomisk kan støtte op om foreningen – uden at have stemmeret. Alternativt skal det 
fulde medlemskab markedsføres mere, hvor der i forvejen er mange ikke-aktive, der 
støtter op om Skansespillet. Her kunne den nye lokation i Gandrup udnyttes. Der er størst 
tilslutning til sidstnævnte løsning. 

• Derudover kan der tilføjes en form for ’bonus’ til medlemsskabet – alt fra gratis kaffe til 
indbydelse til generalprøve. Her kunne der evt. også tilbydes køb af forestillingstrøjer. 
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• Det kunne også være en mulighed at tilbyde fribilletter til nye medlemmer – specielt for 
at få endnu større tilslutning fra lokalområdet. 

• Der var udsolgt sidste år, hvor der var flere, der måtte gå forgæves. Skulle det ske igen, 
kan det igen overvejes at lave en ekstra forestilling lørdag og søndag aften. Det kunne 
evt. være en mulighed at sælge en stor del af tribunen til firmaer eller foreninger og 
have resten i salg.  

• Det skal bare være inde i perioden, da det ikke er muligt at forlænge perioden. 

• Vi skal være medlem af Samrådet i byen, som koster 100 kr.  

9.        Godkendelse af beslutningsreferat 

• Referatet er godkendt og Generalforsamlingen afsluttes 20.22.
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