Referat af generalforsamling i 7-kanten den 7. september 2021
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og stemmetællere
Formanden fremlægger bestyrelsens årsberetning til godkendelse
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fremlæggelse af foreningens årsbudget og kontingentsatser
Forelæggelse af foreningens virkeplan for den kommende sæson
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand. Sker i ulige år. På valg: Jan Wessel Rasmussen.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
1. På valg:
1. Ulla Adolf
2. Bodil Bjerre Jensen
3. Vakant, da Jan Wessel Rasmussen er indtrådt som formand efter
bestyrelsens konstituering
9. Valg af 2 suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Evt.
Generalforsamlingen blev indledt med afsyngning af 7-kanten-sangen.
Formand Jan Wessel Rasmussen bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig
over det store fremmøde.
93 stemmeberettigede medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Punkt 1
Bent Peter Larsen blev valgt som dirigent.
Bent Peter konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Stemmetællere: Gitte Gjødesen Hindsig og Arne Højvang blev valgt.

Punkt 2
Jan Wessel Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses på 7-kantens
hjemmeside.
Spørgsmål og kommentarer:
Der er indgået en fratrædelsesaftale med daglig leder Kent Stensgaard i marts 2021. Kent
Stensgaard er fratrådt pr. 31. august 2021.
Vi har modtaget kompensationspakker i forbindelse med coronanedlukningen.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Punkt 3
Jan Wessel Rasmussen gennemgik resultatopgørelsen.
Spørgsmål: Hvad består ejendomsudgifterne af? Bl.a. bygningerne i Janderup.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4
Jan Wessel Rasmussen gennemgik foreningens årsbudget.
Det forventede regnskab ser foreløbigt bedre ud end budgettet, men revideringen af
corona-kompensationerne kan få indflydelse herpå.
Bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentet på samme niveau som sidste år.
Budget blev godkendt og kontingentsatserne blev taget til efterretning.

Punkt 5
Camilla Platz og Ulla Adolf gennemgik foreningens virkeplan.
Kommende forestillinger:
• Teaterkoncerten ”Den Røde Tråd” - premiere den 8. oktober 2021
• Familieforestilling ”Emil fra Lønneberg” - premiere den 26. november 2021
• Krybbespil i samarbejde med MusicalTalentSkolen Varde
Events:
• Åbningsfest ”Det nye fritidscenter” den 10. september 2021
• Kulturspinderiet den 19. september 2021
• VAKS-aktivitet med eventholdet den 18. oktober 2021
• Aktiviteter i samarbejde med Varde Handel – november/december 2021
Forberedelse til sæson 2022:
• ”Skatteøen” - premiere 25. februar 2022
• Ungdomsholdet, opstart 2. september 2021 - premiere den 11. marts 2022
• Børneholdene opstart uge 36 2021. Børneteaterfestival den 2. og 3. april 2022
• Sommerspil 2022. Audition oktober 2021, premiere 30. juni 2022
• FLUGT-musical i samarbejde med MusicalTalentSkolen Varde
Idéer til aktiviteter:
• Seniorteater
• Improhold
Kommentarer og input fra medlemmer omhandlende bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Succes og erfaringer fra ”Fyrtøjet – en gnist i Andersens liv” er så motiverende,
at 7-kanten måske på et senere tidspunkt igen laver en egenproduktion.
Opbakning til igangsættelse af seniorteater.
Brug af professionelle instruktører og amatørinstruktører.
Efterspørgsel på og mulighed for at påtage sig opgaven som forestillingsleder.
Brug af sufflører til forestillinger.
Medlemsmøder med mulighed for at drøfte og udvikle idéer omkring 7-kanten.

Punkt 6
Der er ikke indkommet forslag.

Punkt 7
Jan Wessel Rasmussen blev valgt til formand uden modkandidater.

Punkt 8
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Ulla Adolf og Bodil Bjerre Jensen for at sikre, at der kan
arbejdes videre med bl.a. planerne for Varde Teater- og Musikhus og for at sikre kontinuitet.

Valgt til bestyrelsen:
Bodil Bjerre Jensen (genvalg)
Ula Adolf (genvalg)
Alice Solveig Nielsen

Punkt 9
Valgt som suppleanter:
Mette Hebsgaard
Jonas Flindt-Christensen

Punkt 10
Jan Wessel Rasmussen gjorde opmærksom på, at man til næste generalforsamling vil
forberede forslag til vedtægtsændringer, så man kan vælge et revisionsfirma.
Bent Peter Larsen genvalgt som revisor.
Henrik Platz genvalgt som suppleant.

Punkt 11
Dirigenten Bent Peter Larsen rundede af med at nævne, at vi kan være stolte af
deltagerantallet, spørgelysten, den gode tone og store antal medlemmer, der stillede op til
alle tillidsposter.

Jan Wessel Rasmussen takkede for en god generalforsamling og for valget, og han takkede
desuden også dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.

Referent: Ole Fredslund Gudmundsen.

