Lo Specchio generalforsamling 16. marts 2022
Dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
Lars Zach Maarup er valgt som dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
Sebastian Reuber er valgt som referent. Stemmetællere var ikke nødvendige, da der blev stemt ved
håndsoprækning.
3. Godkendelse af generalforsamlingens beslutningsdygtighed
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet allerede i januar.
4. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
Michael beretter:
Vi har to børnehold og et hold med lidt ældre børn, der kører rigtig fint.
Et teenagehold v. Lars med 13 medlemmer, der snart skal spille Canterbury-fortællingerne. Spilles på Ny
Scene d. 25.-26. april.
Vi har Plan B-holdet v. Silke, der har kørt i flere år. De øver teaterlege, karakterarbejde og lign.
Vi har forestillingsholdet v. Michael. Et voksenhold, der sætter forestillinger op. Har fået opsat
Europamestrene i August. Der er 8 medlemmer på holdet.
Vi har comedy v. Sebastian og Anders den sidste fredag i hver måned. Der er både stand-up og impro
comedy. Går rigtig godt, men skal lige op i omdrejninger igen efter corona-nedlukningen.
Andre hold udefra, der låner vores lokaler:
Gustav Wied: spiller Wied-stykker og bruger lokalerne til at øve.
Roskilde Bio: sætter film op via projektor et par gange om måneden.
Recovery-skolen: bruger lokalerne til terapi og forskellige udviklingsforløb.
Roskilde Teater: sætter professionelle turnéforestillinger op.
Der påbegyndes snart et arbejde med et nyt parkanlæg ude foran teatret. Vi ved dog ikke hvornår der er
nyt i den sag.
Vi har fået lavet et bestyrelseslokale i underetagen, som også bruges til øvning. Ikke helt færdigt endnu,
men det er brugbart.
Vi har fået podietribuner til Ny Scene. De skal bl.a. bruges til teenageholdets forestilling.
Vi arbejder med at få styr på lyset på både Ny og Gammel Scene. Vi prøver at finde tekniker eller andre, der
er skarpe til lys.
Formandens beretning er godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Michael beretter om regnskabet.
Der er et overskud fra baren. Vi har også fået nedbragt lageret af drikkevarer efter corona-nedlukning.
Comedy giver et godt overskud.

Større anskaffelser i det forgangne år: lamper til Ny Scene, køleskab og scenepodier.
Vi har desuden fået bevilget 35.000 kr. til podietribunerne fra Nordea-fonden, samt fået tildelt et
fondslegat på 10.000 kr.
Vi kom ud med et overskud på 32.000 kr. Den aktuelle kassebeholdning er på 98.000 kr., hvilket er lidt i
overkanten. Derfor bruger vi gerne penge på projekter og forbedringer i teatret i det kommende år.
Regnskabet blev godkendt.
6. Forslag til kontingent og eventuelt budget
Forslaget er godkendt.
7. Forslag til forestillinger og aktiviteter i den kommende sæson
Silke ønsker en forestilling, der går på tværs af aldersgrupper, men kan ikke selv stå for det. Det kunne
måske være en opgave for forestillingsholdet.
Comedy fortsætter som hidtil med shows sidste fredag i hver måned.
Teaterture skal fortsætte og forslag til forestillinger modtages gerne. Det blev bl.a. foreslået at se
Amtsgymnasiets forestilling i maj.
Der ønskes ligeledes en sensommerfest og/eller en juleafslutning.
8. Indkomne forslag, herunder eventuelle forslag til vedtægtsændringer
Forslag 1 ændring til vedtægter - godkendes.
Forslag 2 ændring til vedtægter - godkendes.
Forslag 3 ændring til vedtægter - godkendes.
Forslag 4 ændring til vedtægter - godkendes.
9. Valg af formand. Michael Hviid genopstiller.
Michael Hviid blev genvalgt uden kamp.
10. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter jf. §4 stk. 7 og §5 st. 3
Opstillede som bestyrelsesmedlemmer: Annette Brinch, Sebastian Reuber, Silke Thorsager, Lars Zacho
Maarup. Alle blev valgt.
Opstillede som suppleanter: Anders Andersen opstillede og blev valgt.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. §4 stk. 7 og §5 st. 3
Selma fra Plan B blev valgt som revisor. Stine fra Plan B blev valgt som revisorsuppleant.
12. Evt.
- Der foreslås en slags fredagsbar en gang eller to om måneden foreslås. Evt. før Comedy Nights.
- Michael foreslår en fælles-øver for medlemmer.
- Der foreslås at folk melder aktivt ind på begivenheder på Facebook eller der gøres brug af et
reaktionssystem for at sikre, at folk dukker op til arrangementer og lign.
- Lars kunne godt tænke sig at nogle flere medlemmer byder sig til, når der skal laves praktisk arbejde på
teatret eller op til forestillinger.
- Silke foreslår at man kunne hyre undervisere udefra indimellem til at facilitere workshops.

Til dagsordenens punkt 6
Til punktet fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår
1. Uændret kontingent i næste sæson, dvs. 300 kr. for voksne, 600 kr. for børn.
2. Ved indmeldelse efter 31. december betales halvdelen af normalt kontingent for den resterende
sæson.

Speciel regel for 2022-23:
3. kontingent indbetalt i 1. halvår 2022 dækker også næste teatersæson (aug. 22 til jul. 23).

Til dagsordenens Punkt 8.
Forslag til vedtægts-ændringer
Forslag 1. Revisioner af afsnittet vedrørende medlemskab

Forslag 2. Ændring af kontingentbetaling, så det følger skoleåret i stedet for kalenderåret.

Forslag 3. Ændring i forhold til generalforsamlingen og indkaldelsen her til:

Forslag 4. Ændring angående bestyrelsesarbejdet

