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DAGSORDEN: 

Referat af Skansespillets generalforsamling  

tirsdag den 4. august 2020 kl. 19.00 

i foreningens lokaler, Aalborgvej 353, 9362 Gandrup 

 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 
• Flemming Pedersen er dirigent og stemmetællere er Caroline Ramskov og Mette Rydahl. 
• Generalforsamlingen kan godkendes efter vedtægterne. 

2. Aflæggelse af beretning 

• Et fint år i Skansespillet, hvor Alice i Eventyrland gik godt med det satte instruktørteam, bestående af 
Louise Rømhild, Martin Kjeldgaard og Torben Skov. Der blev optrådt den 5. juni med udvalgte sange, 
hvorefter vi kunne rykke på Skansen med et stort udvalg af nyindkøbte og nylavede kostumer og rekvisitter. 
Der var små udfordringer med blandt toiletvogne udenfor Skansen, men det blev løst og stykket forløb som 
det skulle.  

• Juleforestillingerne, med et stort børnehold og et voksenhold tilbage på brædderne, forløb rigtig godt. 
Desværre blev ungdomsholdet ikke til noget. 

• Auditions til Skammerens Datter 2 blev afviklet i oktober med Ronny Sterlø i spidsen, men selvom de 
efterfølgende prøver forløb godt, så blev det hele desværre aflyst grundet Covid-19-situationen. Stykket er 
derfor udsat til 2021. Året 2020/21 vil forløbe som det plejer med julespil, ungdomshold og sommerspil. 

• Årsberetningen er vedhæftet som bilag. 

3. Aflæggelse af regnskab 

• Der er et årsresultat på minus 51.713,42 kroner, men dette er inklusiv ekstraordinære indkøb af blandt andet 
nye kostumer/rekvisitter, som i årsregnskabet defineres som ”Auktionskøb”. For selve året 2019 var 
underskuddet 18.513,36 kroner, som også skyldes, at årets sommerspil ikke solgte helt ligeså godt som det 
forrige år med færre publikum og en aflyst forestilling samt investering af mixerpult. 

• Juleforestilling gav et fint resultatet i det økonomiske, som vi håber på at kunne gentage igen, så noget af 
tabet efter sommerspillet dækkes. 

• Der er blevet investeret i nyt lydudstyr i form af Mikroports, som også er blevet forsikret. Det har givet en 
mindre udgift på lydposten. 

• Diverse udgifter og indtægter kan ses i vedhæftet bilag (Årsregnskab 2019). 

• Der er forventning om, at juleforestillinger, hjælpepakker, tilskud (DATs på 5.000 kroner) osv. kan få 
regnskabet til at gå i 0 kroner. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

• Kontingentet fastholdes på det nuværende for 2021. 

5. Indkomne forslag (se vedhæftede ændringsforslag fra bestyrelsen) 

• Vedtægtsændring til præcisering af paragraf 4, stk. 2 punkt 7, så der står ”Valg af op til 2 suppleanter”, så 
dette ikke kan overskrides ved en Generalforsamling. 

• Nyt punkt 8 til paragraf 4 stk. 2: Der foreslås, at der kan vælges op til 2 ungdomssuppleanter på mellem 15 
og 17 år, som har en medlemsvarighed af 1 år. Fylder man 18 år i perioden indgår man automatisk i 
suppleantrækkefølgen.  

• Vedtægtsændringerne vedtages.  

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – på valg er: 
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Susanne Ravnkilde Skov 

Mathias Kjær Jensen 

Torben Ravnkilde Skov 

Per Rydahl  
 
Louise Kronborg 
 
Siddende næstformand Martin Kjeldgaard ønsker ikke genvalg. 
 

 Da der er 5 personer på valg til fire pladser i bestyrelsen, foregår der valg med stemmeoptælling med 23 
stemmeberettede. 

 
 Valgt til bestyrelsen er Per Rydahl, Torben Ravnkilde Skov, Mathias Kjær Jensen og Susanne Ravnkilde Skov 
 
 Den samlede bestyrelse består derfor af Betinna Bjeldbak, Vivian Jørgensen, Torben Ravnkilde Skov, Mathias Kjær 

Jensen, Per Rydahl, Liane Eriksen og Susanne Ravnkilde Skov  
 

7. Valg af suppleanter 

• På valg er Jakob Møller Hansen, Stine Holst Jannerup og Louise Kronborg 

• Valgt som suppleanter er Louise Kronborg som 1. suppleant og Stine Holst Jannerup som 2. suppleant. 

8. * Valg af op til to ungdomsmedlemmer til bestyrelsen (* kræver godkendelse af ændringsforslag under pkt. 5) 

• Ingen er opstillet eller valgt denne gang. 

9. Valg af revisor og 2 bilagskontrollanter 

• Jette Pedersen har valgt at fratræde posten som revisor. I stedet er ny revisor Anne-Dorte Heller. 

• Lisa Hauerslev og Majbritt Drejer er genvalgt som bilagskontrollanter. 

10. Eventuelt 

• Betinna Bjeldbaks 25 års jubilæum tilkendegives af formanden og resten af Generalforsamlingens 
deltagere. 

• Der siges tak for denne gang til Martin Kjeldgaard og Jakob Møller Hansen. 

• Der siges også tak til Jytte Pedersen som afgående revisor og Flemming Pedersen som dirigent. 

11. Godkendelse af beslutningsreferat 

• Referatet er godkendt. 

 
 

Vedtægter forefindes på hjemmesiden www.skansespillet.dk. 

 
 

Med venlig hilsen 

Skansespillets bestyrelse 

Formand: Susanne Skov 

Tlf.: 20 60 62 89 - Mail: formand@skansespillet.dk 
 
 
 
 

 

Formand Susanne Skov, Ellehammersvej 110, 9430 Vadum 

Kasserer Torben R. Skov, Skippervej 36, Hou, 9370 Hals 

Tlf. Susanne: 20606289 / Torben: 29431513 – mail: info@skansespillet.dk 
CVR Nr. 11 75 21 87 – Bank: 9070 1624005372 - Mobilepay: 54560 
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