
Referat fra ordinær generalforsamling i 7-kanten 

afholdt i teatersalen i Janderup 

tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19.00 – 21.45 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og stemmetællere 

2. Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser 

5. Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson 

6. Behandling af indkomne forslag 

    * Bestyrelsens forslag: Ændring af vedtægter 

7. Valg af formand 

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

    * På valg:  

      Niels Bach (genopstiller) 

      Ulla Adolf (genopstiller) 

      Bodil Bjerre Jensen (genopstiller) 

9. Valg af 2 suppleanter 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet og vedtaget på generalforsamlingen SKAL være underskrevet af 

stilleren, og skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.  

 

Der var mødt 81 stemmeberettigede medlemmer op til generalforsamlingen (sidste år 40). 

Formanden, Inge Vad Wodskou, bød velkommen. 

Ad 1 

Foreslået og valgt som dirigent blev Bent Peter Larsen, som erklærede generalforsamlingen 

rettidigt indkaldt og dermed lovlig. 

Valgt som stemmetællere: Jytte Andersen og Kaj Lykke. 

Ad 2 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning: 

Den skriftlige beretning findes på hjemmesiden. Her har alle udvalg og grupper hver især givet 

deres beretning. Der er fra alle 7-kanter i årets løb ydet et meget stort stykke arbejde. Vi er alle en 

del af en meget stor kæde, og kæden er stærk, for alle udfører det, de brænder for. Alle er klar 

over, bevidst eller ubevidst, at kæden ikke er stærkere end det svageste led.  

I slutningen af 2018 blev de første skridt taget til et samarbejde mellem 7-kanten, Varde 

Musikskole og Dance Company Varde for at etablere et Musical Talentakademi. Baggrunden for 

dette er, at vi gerne vil fastholde/tiltrække de unge mennesker.  

Selvfølgelig arbejdes der stadig for fuld damp med at få oprettet et teaterhus.  



Hvert år omtaler vi aktiviteterne på 1. sal. Atter i år har der heldigvis været rigtig mange, der 

kommer forbi. Lidt mere end 50 personer går i gennemsnit igennem 7-kantens dør hver dag. 

Respekter venligst, hvis en dør til et af kontorerne er lukket, nogen gange kræves der ekstra 

arbejdsro.  

I september 2018 havde vi igen Senior Festival. Aage havde via DATS arrangeret denne. Der var 

teatergrupper fra Norge, Sverige og Danmark, hvor vi spillede Pensionisterne. Det var en 

weekend, hvor alt åndede af teater og teatersnak. En skam, at der ikke kom flere af vores 

medlemmer for at opleve det.  

Ingen kommentarer, og beretningen blev hermed godkendt. 

Ad 3 

Regnskabet for 2018 blev fremlagt af Kent Stensgaard. 

Ingen kommentarer, og regnskabet for 2018 blev hermed godkendt. 

Det blev oplyst, at der pr. dato er solgt ca. 7.000 billetter til Sommerspillet, hvilket svarer til salget i 

2018 på samme tidspunkt.  

Ad 4 

Budget for 2019 fremlægges. 

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentsatserne forbliver uændrede i 2019.  

Ad 5 

Ulla Adolf fremlagde foreningens sæsonplan for 2019/20 som følger: 

 Aktiviteter i 7-kanten 2019 

27 - 29 marts 2019 ”Alt fugleliv” 

• Opføres i 7-kanten Janderup. Instruktør: Willy Ydegaard. Forestillingsleder: Inger Rørvang 

27 - 29 marts 2019 ”Pensionisterne” 

• Opføres i 7-kanten Janderup. Instruktør: Åge Ølgaard. Forestillingsleder: Ejvind Hansen  

6 - 7 april 2019 ”Børneteaterfestival” 

• Opføres i 7-kanten Janderup. Forestillingsleder: Marianne Platz og Børneholdet 

27 juni-13 juli 2019 ”Annie Get Your Gun” 

• Opføres i Arnbjerg Parken Varde. Instruktør Carsten Friis. Forestillingsleder Hans Gundesen 

Juli 2019 ”Ungdoms camp” 

• Teaterfestival i Norge. 7-kant ansvarlig: Jan Rasmussen 

Efteråret 2019 / forår 2020 ”Drama undervisning” 

• Drama undervisning for unge (storehold og ungdomsholdet). Instruktør: ikke endelig aftalt 

12 september 2019 ”Sæsonstart”  

• Foregår i Smedeværkstedet. Opstart på efterårets aktiviteter. Ansvarlig: Kunstnerisk udvalg  

17 – 27 oktober 2019 ”Vimmersvej”.  Audition den 18 maj 2019 



• Opføres i Smedeværkstedet. Instruktør Danny Bruslund. Forestillingsleder Lisbeth Juhler 

30 november – 08 december ”Jul På Slottet”. Audition den 07 september 2019 

• Opføres i Smedeværkstedet.  Instruktør Kim Brandt. Forestillingsleder Bodil Bjerre 

Øvrige aktiviteter der foregår hen over året bl.a:   

• ”Hatten på kanten” Instruktør Henrik Thygesen. Forestillingsleder Tina Krabbenhøft 

• ”Underholdningsgruppen” Forestillingsleder Halfdan Andersen  

• ”Eventhold” Ansvarlig: Rikke Schlüter  

Bestyrelsen har besluttet at give 25.000 kr. i 2019 og 25.000 kr. i 2020 til brug for Storehold og 

Ungdomsholdet for at forberede dem teatermæssigt til evt. optagelse på Musicalakademiet.  

I august/september afholdes der Middelalderfestival i samarbejde med HATS, Drabanterne m.fl. Agnete 

Vestergård står for arrangementet.  

Ad 6 

Henrik Kornerup fra bestyrelsen gennemgik de ændringsforslag til vedtægterne, som bestyrelsen 

havde foreslået.  

Ændringsforslag til vedtægterne: 

§ 4 stk. 2: 

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med 4 ugers varsel ved annoncering på foreningens 

hjemmeside og via de nyhedsmails der udsendes efter nytår forud for generalforsamlingen, samt 

annoncering i ugeavisen Varde. 

§ 4 stk. 3: 

Forslag til behandling ved generalforsamlingen, indsendes til bestyrelsen senest 14 dage forud for  

generalforsamlingen, og 8 dage forud for generalforsamlingen vil dagsordenen være at finde på 7-

kantens hjemmeside. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. De nye vedtægter lægges ind på 7-kantens hjemmeside 

efter, at Ole Gudmundsen har læst korrektur.  

Ad 7 

Inge Vad Wodskou blev genvalgt som formand for to år. 

Ad 8 

Til bestyrelsen blev følgende valgt for to år: 

Ulla Adolf – genvalgt 

Flemming Andersen – nyvalgt  

Jan Rasmussen – nyvalgt  

Som suppleanter blev følgende valgt for ét år: 

1. suppleant Anni Petersen 

2. suppleant Bodil Bjerre-Jensen 

Som revisorer blev følgende valgt for ét år: 

Bent Peter Larsen 

Kaj Lykke – suppleant  

Ad 9 

Der spørges ind til 7-kantens 50-års jubilæum: 



Vi vælter hele byen 

Udstillinger 

Kæmpe optog i kostumer gennem byen 

Arkivudvalget arbejder med at finde nogle, der har haft hovedroller i sommerspil 

Journalist Bente Jacobsen laver et skrift 

Alle idéer er velkomne 

Der laves en mailadr. til jubilæet, som PR-chef Line styrer. Denne er nu kommet: 

jubilaeum@7kanten.dk  

Børneudvalget er ærgerlig over, at der igen i år er øveweekend i Sommerspillet den samme 

weekend, som der afholdes Børneteaterfestival.  

Bjarne: Hvorfor hedder det nu forestillingsleder mod tidligere arrangør? Det er den betegnelse, 

man bruger i teatre, lyder svaret. 

Ole: Vi skal vurdere fordele og ulemper ved at spille i Smedeværkstedet. Flere bakker Ole op.  

Der spørges til lejemålet i Janderup: Det ophører den 31. december 2020. 

 

Varde, den 29. marts 2019 

Gerda Balleby 

referent 
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