Referat af generalforsamling i 7-kanten den 29. marts 2022
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. Toke Ølgaard
2. Rune Søgaard Pedersen
3. Camilla Platz
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.
Der deltog 71 stemmeberettigede i generalforsamlingen.
Punkt 1
Dan Larsen blev valgt som dirigent.
Dan Larsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Stemmetællere: Marianne Platz og Gitte Hindsig blev valgt.
Punkt 2
Jan Wessel Rasmussen fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses på 7-kantens
hjemmeside.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Punkt 3
Jan Wessel Rasmussen gennemgik resultatopgørelsen.
Det blev foreslået, at både regnskab og beretning var synlig på hjemmesiden i god tid før
generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4
Jan Wessel Rasmussen gennemgik foreningens årsbudget for 2022.
Der blev stillet spørgsmål til budgettet om bl.a. antallet af fastansatte (fem – heraf to på fuld
tid og tre på deltid).
Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om vi er for optimistiske, når vi budgetterer med 20.000
publikummer til sommerspillet. Det blev også nævnt, at k. 20.30 er et sent starttidspunkt for
forestillingen. Det blev oplyst fra bestyrelsens side, at tidspunktet er valgt ud fra, at det er
en forestilling med stor anvendelse af lyssætning, og at Jesus Christ Superstar varer 2 timer
og 15 minutter inkl. pause. Det er altså en lidt kortere forestilling end ”normalt”.
Bestyrelsen har fastsat nye kontingentsatser. Almindeligt medlemskab koster 200 kr.
Medlemskab, der indebærer undervisning (børne- og ungdomshold) koster 400 kr.
Budgettet blev godkendt og kontingentsatserne blev taget til efterretning.
Punkt 5
Ulla Adolf gennemgik foreningens virkeplan.
Sæson 2022
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skatteøen - 25. februar til 5. marts
Ungdomsholdet ”OndSKABET” - 1. april til 3. april
Børneteaterfestival - 2. og 3. april
Varde Sommerspil ”Jesus Christ Superstar” - 30. juni til 15. juli
”Varde Brænder” i samarbejde med Varde Kommune - 26. og 27. august
Børnehold og Ungdomshold starter sæsonen – september
”Et Dukkehjem” – oktober
Krybbespil i samarbejde med Sct. Jacobi Kirke - 26. november
Evt. en lille familiejuleforestilling – primo december
Seniorholdet ”Han, hun og to tanter” – premieredato endnu ikke fastsat

Auditions
•
•
•
•

”Varde Brænder” - 19. april i 7-kanten
”Et Dukkehjem”
Vinterspil ”Ghost the Musical” (premiere primo 2023)
Varde Sommerspil 2023

Øvrige aktiviteter

•
•
•

Eventhold – herunder samarbejde med Varde Handel
Samarbejde med MusicalTalentSkolen, Musik- og Billedskolen og Kultursamarbejdet
Gang i Kulturspinderiet

Kommentarer og input fra medlemmer omhandlende bl.a.:
Ønske om, at der er forestillinger, hvor børn kan deltage. Videregivet til kunstnerisk udvalg.
Spørgsmål om, hvorfor hedder det audition. Kan det afholde nogen fra at møde op?
Punkt 6
Der er ikke indkommet forslag.
Punkt 7
Formand valgt i 2021.
Punkt 8
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Toke Ølgaard og Rune Søgaard Pedersen samt anbefaler
Jonas Flindt-Christensen til valg til bestyrelsen.
Valgt til bestyrelsen:
Toke Ølgaard (genvalg)
Rune Søgaard Pedersen (genvalg)
Jonas Flindt-Christensen
Punkt 9
Valgt som suppleanter:
Anne Juulsgaard (1. suppleant)
Gudrun Gudmundsdottir (2. suppleant)

Punkt 10
Dirigenten konstaterede, at der ikke er noget vedtægtsmæssigt til hinder for, at foreningen
vælger et revisionsfirma som revisor.
Revisionsfirmaet Martinsens blev herefter valgt som revisor.
Kaj Lykke valgt som revisorsuppleant.
Punkt 11
Er der afsat beløb til revisor i budgettet? Ja, det vurderes, at der vil være en udgift på ca.
50.000 kr.
Marianne Platz fra børneudvalget anbefalede, at det blev lettere at indmelde sig som
medlem/forny medlemskab. Det har i år været lidt udfordrende med hensyn til at holde styr
på medlemskaberne til børneholdene.
Dirigenten rundede af og takkede for god ro og orden.

Jan takkede Camilla, der efter eget ønske udtrådte af bestyrelsen, for hendes arbejde i
bestyrelsen.
Mette Hebsgaard, der efter eget ønske stoppede som suppleant, blev takket for
samarbejdet som suppleant.
Jan Wessel Rasmussen takkede for en god generalforsamling, og han takkede desuden også
Dan Larsen for ledelsen af generalforsamlingen.
Referent: Ole Fredslund Gudmundsen

