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Referat Generalforsamling 2018 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent - samt 2 stemmetællere. 

Dirigent: Søren Lindegaard er valgt  

Referent: Elisabeth Spangsbøg er valgt 

Stemmetællere: Claus Boldsen og Ina Freilev er valgt 

2. Hovedbestyrelsens og styregruppernes beretninger.  

Sommerspillet v. Bent Andersen 

Frøbjerg koret v. Carl Pedersen 

Samlingshuset v. Henning Borgersen 

Hovedbestyrelsen v. Knud Møller 

Beretninger er vedlagt referatet som bilag 

Fra Ide til tæppefald v. Kirsten Hornbak: 

Et projekt i samarbejde med Assens kommune til de unge i 8-9 klasse i Assens kommune. Formålet 
var at give de unge mennesker en oplevelse af hvordan man opsætter en musikteater forestilling, helt 
fra bunden, til der er ryddet og det sidste scenestykke fjernet. Noget af det eleverne i høj grad også fik 
med, var oplevelsen af at samarbejde med kendte og nye mennesker, og på tværs af skolerne. 

Ebberup skole og Frøbjerg Orte Friskole gik ind i projektet. En sidegevinst ved projektet er at den 
private skole og den kommunale skole fik etableret et samarbejde, og eleverne fik lært hinanden at 
kende, og nok fik nedbrudt nogle fordomme om hinanden.  

Økonomisk løb det knap rundt, men med tilskud fra private mennesker, ser det ud til at økonomien 
kommer til at balancerer. 

Eleverne fik også indsigt i at der også er fremtidige uddannelsesmuligheder og job inden for 
showbiss. 

Projektet afsluttes med en fælles tur senere på sæsonen, med de deltagende elever. 

Et meget vellykket projekt., og stor tak fra Kirsten til Frøbjerg Festspil, og alt den hjælp og støtte der 
er kommet fra mange sider. Se endvidere vedhæftet bilag. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

Regnskabet gennemgås af Knud Møller. Årets resultat kommer ud med et underskud på 339.765 kr 

HB har undersøgt muligheden af at ”grave” sig helt ned i tallene for at kunne forklare mere detaljeret 
hvad og hvor det er gået så galt. De har dog valgt ikke at bruge så meget tid, på det, som det vil 
kræve at komme til bunds i det. Så derfor vælger man at sige at man nu starter fra scratch og sætter 
forskellige løsninger op for fremtidig budgetstyring. 
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Regnskabet godkendes af generalforsamlingen 

4. Forelæggelse af årets budget til godkendelse. 

HB har arbejdet på at lave et budget der er mere gennemskueligt, og man vil fra HB´s side stramme 
op omkring budgetstyring. 

Der er ikke budgetmæssigt taget højde for evt genopstart af ungdomsafdeling. 

Saturday Night Fever er en dyr forestilling at sætte op, og det er denne sommers helt store udfordring. 

Knud har været ved Totalbanken og fået bevilget et overtræk på 250.000 kr, og det skal  

Knud opfordre til en skærpet opmærksomhed på forbrug, evt skubbe et køb, eller løse tingene på en 
anden måde. 

Budgettet er godkendt. 

5. Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse. 
a. Forslag til vedtægtsændringer – se bilag 

§ 2 Ændrings forslag vedtaget 

§ 4  pkt 3  Ændrings forslag vedtaget 

       Pkt 4  Ændrings forslag vedtaget 

       Pkt 7  Ændrings forslag vedtaget 

       Pkt 8  Ændrings forslag vedtaget 

§ 7  Ændrings forslag vedtaget 

§ 8  Ændrings forslag vedtaget 

§ 9   Ændrings forslag vedtaget 

b. Kontingentfastsættelse – Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Forslaget vedtages 

Pause 

 

6. Debat om, og ideer til, foreningens kommende aktiviteter.  
Hovedbestyrelsen ønsker en drøftelse af følgende temaer: Hvordan understøttes frivilligheden? 
Muligheder for at afvikle events og enkeltstående aktiviteter til understøttelse af samvær og 
samarbejde i lokalsamfundet? 

Grundet det fremskredne tidspunkt på aftenen, foreslår Knud at emnerne under dette punkt 
gennemarbejdes på dialogmøderne, og udelades i aften. 

Punktet flyttes til dialogmøde, og det godkendes at det ikke behandles på Generalforsamlingen.  

Erik Bjernemose fremlægger planerne fra Event gruppen, som er en gruppe der er blevet nedsat efter 
sidste Dialogmøde.  

Det første der er arrangeret er et foredrag med Thomas Rathsack den 26 april i Den gamle Aarup hal. 
Medlemmer at Frøbjerg Festspil kan købe billetterne til nedsat pris. Gruppen vil fremadrettet arbejde 
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på flere arrangementer af forskellige typer, det kan være Stand up, foredrag, koncerter og andet. 
Gruppen kontakter forskellige større firmaer i lokalområdet. 

Der er forslag fra salen om at lave koncert inden sommerspillets sæson. 

Forslag om at kontakte Vestfyens teater for et samarbejde. 

 

7. Valg af formand – Knud Møller modtager genvalg 

Genvalgt  

8. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen. Der vælges 4 – 5 bestyrelsesmedlemmer til 
hovedbestyrelsen, 2 - 3 personer afgår i ulige år - 2 personer i lige år. 
Lars Kristian Pedersen er på valg – modtager ikke genvalg – Hovedbestyrelsen indstiller Tina 
Blaabjerg  

Tina Blaabjerg valgt 

Jens Kjær er på valg – modtager genvalg 

Genvalgt  

9. Valg af 1 suppleant til hovedbestyrelsen (hvert år). 

Tina Blaabjerg er på valg – modtager genvalg, hvis ikke hun vælges som hovedbestyrelsesmedlem – 
Hovedbestyrelsen indstiller Lars Kristian Pedersen som suppleant 

Lars Kristian Pedersen valgt 

10. Valg af bilagskontrollanter 

Finn Brunse på valg – modtager genvalg 

Genvalgt 

Trine Hauge Christensen på valg - modtager genvalg 

Genvalgt 

11. Eventuelt herunder Willemoes prisen 

Knud præsenterer Willemoes prisen. Prismodtager i år er:  Vagn Madsen 

Begrundelsen er den store indsats og hjælpsomhed Vagn har udvist igennem hele året, samt de gode 
lederevner. Vagn er en person der inspirerer og går forrest i mange situationer, også trods den dårlige 
hofte. 

Frøbjerg, den 15 marts 2018.  
Referent Elisabeth Spangsbøg 


