
Referat fra Fandango, Farum Revy- og Teater Aktører`s  

generalforsamling, torsdag den 28.4.2016 

Tilstede: Mikal, Susanne, Lisbeth, Ken, Ib, Tove, Cæcilie, Ingelise, Lissen, Else, Bent, Jørgen, Kirsten og ref. Gitte. 

Før mødet gik i gang, serverede Tove og Bent bobler og jordbær. De fejrede sammen med os, at de nu har holdt 

sammen i mange år og en måned. Tillykke og tak. Efter den dejlige start, var der forskellige mere trælse meddelelser, 

og et par lette, som de fremmødte delte. Her skal lige nævnes at Cæcilies søn blev nr.14 af 61, til et dansemesterskab. 

Før vi tog fat på dagsorden, nød vi en dejlig buffet. 

Ad 0. Formand Mikal bød velkommen 

Ad 1. Jørgen blev valgt som dirigent.    Ingen andre gad, så Gitte blev referent. 

Ad 2.  Formandens velformulerede beretning (kan nok lånes hos ham) blev belønnet med stor applaus.  

Ad 3. Kassereren Lisbeth fremlagde årsregnskaber og budget, for Fandango og for revyen (uddelt ved mødet). 

Regnskabet underskrevet af bestyrelse og revisor. Kassereren gjorde opmærksom på udgifterne for mobil pay, og at 

huske at afmelde mobildækningen. 

Ad 4. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100,-. Det blev vedtaget. Der blev opfordret til at både spillere og andre 

aktive betaler kontingent.  

Ad 7. Indkomne forslag: Jørgen gennemgik sit forslag om at ændre spilleperiode (se tidligere udsendt mail). Det 

startede en iderig debat. Nu overvejes, at man hvert andet forår spiller revy og hvert andet forår opfører noget ”mindre”, 

det kan være kabaret, et teaterstykke eller noget helt andet. Det kan måske give flere aktive mulighed for at deltage. Der 

blev talt om kortere, mere progressive prøveperioder, eller at mødes ugentligt.  Lysten til at afprøve rigtigt teater, var 

klart tilstede. Det blev også foreslået at tage kontakt til Anders Ahelfeldt Rønne (Undergrunden) og Galaksen. Cæcilie 

og Mikal er et hurtigt arbejdende udvalg, der kigger efter velegnede teaterstykker. Jørgen kontakter Anders Ahlefeldt 

Rønne og Cæcilie kontakter Galaksen. 

Ad 4. Valg af bestyrelse. Det lykkedes ikke at vælge en fuld bestyrelse, selvom forskellige blev opfordret til at opstille. 

Derfor indkalder bestyrelsen  til ekstraordinær Generalforsamling, torsdag den 26.5.  Mikal, Lisbeth og Cæcilie stiller 

gerne op igen. Lisbeth lod sig overtale til at fortsætte som kasserer. Ingelise og Allan ønsker ikke genvalg. Allan 

fortsætter dog som web-master og billetmand. Ingelise er også indstillet på at deltage aktivt, dog udenfor bestyrelsen. 

Ad 5. Ken genvalgtes som revisor. 

Ad 8. Evt.  Evaluering af revyperiode: Flere havde modtaget ros. Almindelig enighed om at fastholde niveau. 

Spørgsmål om køb af instruktør. Gerne Pernille, der formåede at få det bedste ud af alle. Den nye bestyrelse tager 

kontakt til Pernille. Hold gryden i kog: Første gang 26.5 Gitte og Kirsten   15.9 Ken og Jørgen    15.11 Else og Mikal. 

DM i revy 2-3 sept. Mikal, Cæcilie og Ken vil gerne. Mikal tilmelder op til tre numre om en uge, så hvis andre vil med, 

skal de være hurtige.  

Formanden takkede for mødet.                                Ref. Gitte Sort    

 

Husk at komme til Hold Gryden i kog og 

Ekstraordinær Generalforsamling, med valg af ny bestyrelse  Torsdag d. 26 maj, kl 19.30 

på 1.ste sal i Stavnsbåndets fælleshus. Solhøjpark. Spis hjemmefra, der bliver kun serveret lidt at drikke og lidt snacks. 

Men det blir hyggeligt, og de andre kommer også. 



 


