
Referat af Generalforsamling i Fandango 
mandag d. 27. marts 2017 på Høloftet 
 

0. Velkommen 
Mikal bød velkommen efter at folk havde fået lidt i skrutten ☺ 

1. Valg af dirigent og referent 
Jørgen blev foreslået – og valgt - som Dirigent 

Cæcilie blev foreslået – og valgt - som Referent 

Jørgen kunne konstatere at Generalforsamlingen var indkaldt rettidigt 14 dage før på mail. 

2. Bestyrelsens beretning 
Bestyrelsens beretning bliver sendt ud sammen med referatet. Derfor intet refereret her.  

Lissen havde spørgsmål til Gryde-i-kog mødet i september i forhold til, hvilke opfattelser der havde været af 

mødet. Det fremgik af Generalforsamlingen at opfattelsen af mødet stadig ikke er den samme rundt om 

bordet. 

Beretningen er godkendt. 

3. Kassereren fremlægger regnskab samt budgetforslag 
Ken har revideret regnskabet, da vi ikke fik valgt en revisor på sidste generalforsamling.  

Vi er stadig en velhavende forening. 

Regnskabet er godkendt. 

Budget er godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet forslås bibeholdt på 100 kr. 

Dette er vedtaget. 

5. Valg af bestyrelse 
En lille snak om at nedsætte bestyrelsen til 3 personer og med en større uddelegering. Det er der 

umiddelbart stemning for. Dette kræver en vedtægtsændring, som vi vil håndtere på en ekstra ordinær 

generalforsamling såfremt der bliver behov for det. 

Mikal ønsker ikke at fortsætte i en konstellation med 3 i bestyrelsen. 

Der udspillede sig en længere snak om hvilke opgaver, der er i bestyrelsen og hvad der kunne uddelegeres. 

Kirsten henledte opmærksomheden på, at der rent faktisk ligger en liste over arbejdsopgaver i bestyrelsen. 



Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

Kirsten 

Ken 

Anni 

Formand: Jørgen 

Kasser: Lisbeth 

6. Valg af revisor 
Allan er valgt til revisor 

7. Indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogen forslag 

8. Eventuelt 
• Gryden-i-kog arrangementer 

- Tirsdag d. 30. maj: Helle  

o På gryde arrangementet aftales de næste gryde arrangementer; Jørgen laver invitation, 

Ken booker lokale, hvis det er nødvendigt 

• Forestilling 2018 

o Påsken ligger tidligt så et forslag kan være at man skal lægge premieren fredag d. 3. marts 

og sidste forestilling lørdag d. 18. marts. Helle skal til Bali i slutningen af marts 2018 

• Andet 

o Hjemmesiden bør opdateres, evt. lægge et par videoer op, et nyt billede af bestyrelsen mv. 

▪ Ken sender link til Allan 

▪ Allan vælger 2-3 af de sjoveste klip og lægger op (ikke hele forestillingen) 

▪ Lissen fremsender elektroniks program til Allan hvorfra billederne af 

bestyrelsesmedlemmerne kan tages 

o Skal/kan vi gøre mere for hjælperne? Er vi gode nok til at værdsætte dem? 

o Har eller bør foreningen have en ansvarsforsikring? Jørgen undersøger med Kulturhuset om 

der evt. er en forsikring der. Det drejer sg om en vildfaren raket under en af 

forestillingerne, der ramte en dame på benet. Hun har stadig ondt. 

o Eskild vil meget gerne have sammenspil med instruktøren  

Dirigenten takkede for god og orden – Mikal takkede og lukkede mødet 

Således opfattet af Cæcilie 


