Referat fra ordinær generalforsamling i 7-kanten
afholdt på Smedeværkstedet Varde
tirsdag den 8. september 2020 kl. 19.00 – 21.00

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
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
På valg:
* Toke Ølgaard
* Henrik Bruun Kornerup
* Heine Bønsøe Nissen
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt.

Der var mødt 75 stemmeberettigede medlemmer op.
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. Generalforsamlingen var udsat fra den 24. marts 2020 pga
corona.
Valgt som stemmetællere: Jytte Andersen og Anne Marie Vind.
Ad 2
Formanden fremlagde bestyrelsens beretning:
Den skriftlige beretning kan ses på hjemmesiden. Formanden supplerede den skriftlige beretning
med en mundtlig beretning.
Der var ingen kommentarer til beretningen. Beretningen godkendtes.
Ad 3
Regnskabet for 2019 fremlagdes af formanden, da Kent Stensgaard var fraværende pga. af
mistanke om coronasmitte. Hvis der er spørgsmål, som formanden ikke kan besvare, vil de blive
videregivet til Kent, der lægger et svar/forklaring på hjemmesiden. Spørgsmål fra Jørn Jessen om
personaleudgifter på side 6 i regnskabet: Hvad er årsagen til den store forøgelse af
personaleudgifterne i budget 2020 i forhold til 2019?
Under coronatiden har vi fået lønkompensation og ligeledes tilskud til driften. Foreningens
egenkapital er på 2,1 mill. Det kan blive nødvenligt i år at forbruge af egenkapitalen, alt afhængig
af udviklingen resten af året.
Inden DK lukkede ned, var der solgt ca. 7.000 billetter til Sommerspillet 2020. 20% af de solgte

billetter blev refunderet, medens resten af billetkøberne gerne ville overføre billetterne til
Sommerspil 2021.
Regnskabet godkendes.
Ad 4
Budget for 2020 fremlægges.
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentsatserne forbliver uændrede i 2021.
Ad 5
Ulla Adolf fremlagde foreningens sæsonplan for 2020/21.
Følgende, som skulle have været opført i 2020, blev aflyst/udskudt til 2021 pga. corona:
April - Børneteaterfestival
Juli – Varde Sommerspil ”Fyrtøjet - en gnist i Andersens liv”
Oktober – ”Den røde tråd”
Efteråret 2020
Ungdomsholdet med Kim Brandt som instruktør/underviser. Holdet starter 10. september med et
fyldt hold. Mellemhold og Storehold starter ligeledes, mens der ikke er nok tilmeldte til Lillehold og
Microhold. De tilmeldte til Lillehold har fået tilbud om at komme på Mellemhold. Et par stykker har
taget imod. Microhold holder pause indtil næste sæson.
”Pippi Langstrømpe fejrer jul” som jule- og familieforestilling har premiere den 5. december. Sanne
Hallum er instruktør.
Ad 6
Ingen indkomne forslag.
Ad 7
Til bestyrelsen blev følgende valgt for to år:
Rune Søgaard (nyvalgt)
Henrik Bruun Kornerup (genvalgt)
Toke Ølgaard (genvalgt)
Ad 8
Som suppleanter blev følgende valgt for ét år:
1. suppleant Camilla Platz
2. suppleant Bodil Bjerre Jensen
Ad 9
Som revisor og revisorsuppleant blev følgende valgt:
Kaj Lykke Sørensen for 2 år
Revisorsuppleant: Henrik Platz valgtes for et år.
Ad 10
Marianne Platz ønskede, at der hvert år afholdes et møde, hvor alle forestillingsledere for
forestillinger deltager, og hvor der aftales forskellige ting omkring aftaler med hjælpere m.m. til
forestillingerne.
Børneudvalget skal selv finde hjælpere, teknik m.m. til Børneteaterfestivalen. Udvalget vil gerne
deltage, når der lægges en 3-års plan for så vidt angår planlægning af dato for opførelse af
forestillinger.

Rettelse til referat af 29. marts 2019 pkt. 5: Det er kun Ungdomsholdet, der vil modtage de omtalte
25.000 kr.
Vi mangler unge mennesker til forskellige opgaver til Sommerspillet.
Smedeværkstedet og Tobakken i Esbjerg søger 25 mennesker til aktiviteter på Smedeværkstedet.
Det drejer sig om 5–6 gange årligt.
Der blev forespurgt om lejemålet i Janderup. Uopsigeligheden ophører pr. 31. december 2020,
hvilket betyder at vi fra begge parters side kan opsige aftalen med tre måneders varsel. Det er
således den flerårige lejeaftale der udløber, men vi har fortsat lejemålet efter 1/1 2021.
Der blev spurgt ind til det kommende Teater- og Musikhus. Det blev oplyst, at der søges midler fra
fonde. Artillerimuseet lukker definitivt med udgangen af uge 42, hvorefter salen ryddes for effekter
senest med udgangen af 2020. Herefter har 7-kanten fået lovning på lokalerne, såfremt der er
mulighed for det af hensyn til reglerne for ophold jfr. den brandtekniske godkendelse.
Fra den 4. december er der fotoudstilling med titlen ”Du skal have sjælen med” på Museum Frello.
Udstillingen er med modeller fra 7-kanten i kostumer.
Festen i anledning af 50-års jubilæet er: lørdag den 11. oktober 2021.
Formanden takkede de bestyrelsesmedlemmer, der stopper nu og afleverede en afskedsgave.
Ligeledes takkede formanden dirigenten med en gave.
Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for det flotte fremmøde.

Varde, den 14. september 2020
Gerda Balleby
referent

Svar fra Kent i forbindelse med spørgsmål til regnskabet:

Som jeg forstår det, spørges der til, hvordan forskellen i personaleudgifter opstår i forhold til
regnskab 2019 og budget 2020. Jeg mener ikke, at man kan sammenligne regnskab fra et år med
budget for et andet år, da budgettet kan have helt andre forudsætninger.
Hvis man vil foretage en direkte sammenligning, så skal det være budget / regnskab for samme år.
Jeg kan dog godt forklare, hvordan forskellen opstår. Til 2020 får vi selv omskrevet
forestillingen ”Fyrtøjet – en gnist i Andersens liv” med hensyn til manuskript og musik. Det vil sige,
at der næsten ingen royalties er på opsætningen, men i stedet kommer der lønudgifter til
henholdsvis Martin Brygmann, Ole Kibsgaard og Carsten Fris for denne del.

Kents kommentar til foreningens egenkapital:

Som det kan ses i det udleverede regnskabshæfte, har 7-kanten oparbejdet en egenkapital på 2,1
million kr. i regnskabsåret 2019.
Med et corona-ramt år som 2020 og aflysninger af stort set alle aktiviteter / indtægter udover det
kommunale tilskud via partnerskabsaftalen samt de hjælpepakker, der ydes fra statens side, og
som situationen er pt. d.d., har jeg fremsat et estimat på årsresultatet for 2020 på knap ÷ 700.000
kr. Dette reducerer vores egenkapital til ca. 1,4 million kr.

