Rødovre Revyen . Referat af Generalforsamlingen onsdag d. 26-9-2018
Til stede: Jonna Glifberg, Sebastian Bagergaard, Martina Levisen, Else Lya Hansen, Henning Foss, Carsten
Hede, Rasmus Braun, Jørdis Torgard, Gitte Nissen.
1. Carsten Hede blev valgt som dirigent. Gitte Nissen blev valgt som referent.
Der blev ikke brug for stemmetællere.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt lovligt 14 dage før
generalforsamlingen. Derefter gav han ordet til Jonna for formandens beretning.
2. Formandens beretning 2018
Formanden indledte med at oplyse at vi har igen fået spillet 4 flotte forestillinger for næsten fulde huse.
Alt var gået op i en højere enhed med en god og hyggelig stemning under prøveforløbet og forestillingerne,
hvilket også fremgik af den efterfølgende evaluering. Der var naturligvis også enighed om ting, der kunne
forbedres og udvikles på. Der var enighed om, at forestillingen var for lang og der blev fra flere sider udtrykt
ønske om støre opmærksomhed på valg at tekster og sange, så det hele blev mere stramt og stringent.
Ift. Loen fik vi lukket for mange publikummer ind, så fremadrettet ligger der forslag om et maxsalg på 85
billetter pr. forestilling – samt at vi kan starte allerede fredag i Loen, og dermed få premiere allerede
tirsdag, dvs. 5 forestillinger i alt.
Formanden oplyste, at REVYTTEN (den lille PR-gruppe der blev etableret ved sidste års produktion og som
har gjort et kæmpe arbejde få Rødovre Revyen på landkorte), er desværre blevet reduceret, da Else og Bent
har valgt at prioritere andre opgaver udenfor revyregi.
Forhåbentlig har Kurt, John og Mette fortsat lyst og overskud til at arbejde i REVYTTEN og hjælpe med
fondsansøgninger og PR, og måske kunne gruppen suppleres med et par nye.
Revytten har udarbejdet en oversigt/køreplan over diverse deadline/ kontaktpersoner/ o.a. relevant for
gruppens arbejde, som vil være en kæmpe hjælp til at få det hele til at svinge optimalt.
Indtil videre overtager formanden arbejdet ift. Revyens hjemmeside.
Formanden oplyste, at vi igen i år fik vi tilskud fra Nordea fonden 13.000kr til indkøb af 2 sminkespejle
samt til en begyndende udskiftning af vores Head – sets. Det prøver vi at gøre allerede her i efteråret.
Vi fik ligeledes et tilskud fra DATS udviklingspulje - vi fik bevilget 2.000 kr. til årets PR- arbejde. Til gengæld
har DATS fået tilsendt en kort rapport og med dokumentation af program, billetsalg, plakater mv.
Vores medlemskab i DATS betyder også at vi nu har tegnet ansvarsforsikring, og vi er automatisk dækket af
arbejdsskadeforsikring.
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 fysiske bestyrelsesmøder. Herudover er arbejdet
klaret med diverse drøftelser og opgaver over mails.
Referater af bestyrelsesmøderne vil som tidligere altid blive lagt på vores fælles produktionsside og
hjemmeside
Foreningen har desuden deltaget i forskellige arrangementer* både i Rødovre og udenfor.:
* Aids dagen på Cafe Knud (1/12) – gratis underholdning/støtte/promovering
* generalforsamling for hjemmesygelejerskerne på Rødovregård (31/1) Indtægt og promovering,
*”Stafet for livet” (26/8) – gratis underholdning/støtte/promovering
*Rødovredagen, hvor vi havde en bod mhp støtte/promovering☺
Formanden ser frem til den kommende Revy, og arbejdet henimod den med instruktør, kapelmester/
komponist, skuespillere, folk på og bag scenen. Jacob er allerede hyret til at lave lys/lyd for os.
Formanden vil fortsat prioritere arbejdet ift. kontakt med kommunens forskellige Forenings – kulturhuse,
en god og tæt kontakt med relevante politikere og råd på rådhuset.
Rødovre Revyen er medlem af Rødovre Kulturråd, hvis målsætning bl.a er at samle de forskellige
foreninger i Rødovre i en paraplyorganisation, hvor man faktisk på tværs af foreninger kan samarbejde og
støtte hinanden ift. de enkelte foreningers forskellige arrangementer.
Eksempel : Revyen mangler folk til at male kulisser – en af Kulturrådes kunstforeninger kobler sig på revyen
til gengæld for omtale eller andet PR i program eller under Revyens forestillinger.

Eksempel: Rødovrekulturråd laver et nytårsbal i Viften, de mangler frivillige til praktiske opgaver – revyen
kobler sig på og får derved mulighed for at opsætte banner o.a. under arrangementet.
På denne måde kan Rødovre Revyen derved få gratis reklame og til stadighed være synlig i det kulturelle liv
i Rødovre udover vores spilleperiode på Rødovregård.
Det vil også være fint at vi fortsat deltager i ”Stafet for Livet ” og ”Rødovre dagen” og hvis der er overskud
og lyst til det, også at deltage i ”Kulturnatten” og Frivillig Fredag (foreningsdagen).
Det er et stort ønske, at vi prioriterer at årets revy fremover videooptages enten gennem Jan Hyldeborg
eller gennem et ”videofirma”. Vi har ikke DVD’er af de sidste to års revyer, selvom de er optaget.
Formanden opfordrer til at vi får færdigredigeret og mangfoldiggjort dem, således at revyens medlemmer
kan købe DVDén til en billig pris – det har været tidligere praksis i revyens mange leveår.
Kommentarer til det punkt i formandens beretning, der handler om vores medlemskab af DATS:
• Foreningen har en ansvarsforsikring, som dækker de skader som revyens medlemmer
måtte forårsage på andres inventar mm,
• Foreningen har via vores medlemskab af DATS en arbejdsskadeforsikring der dækker de
medvirkende under revyarbejdet.
• Foreningen har på nuværende tidspunkt ikke en forsikring, der dækker evt. skader eller
tyveri af vores rekvisitter mv.
Henning Foss, som er tidl. forsikringsmand, har tilbudt at vurdere vores forsikringer.
Beslutning: Bestyrelsen får mandat til at vurdere på denne baggrund, om der også skal investeres i
forsikring af vores rekvisitter.
3. Gennemgang af regnskabet.
Eftersom kassereren Martin Ahlehuus og revisoren Per Damgaard dels ikke har haft mulighed for at
mødes og også var fraværende ved generalforsamlingen, blev det foreløbige regnskab fremlagt
uden underskrift eller revision v. formanden.
Det er første gang i foreningens historie at der har været så stort et overskud. Årets kassebeholdning er på hele 28.548,39kr.
Det skyldes bl.a. de store donationer fra Nordeafonden og DATS som tidligere nævnt, men også
sponsorater fra hhv cirkus Big, Glifberg Processer samt Kraniosacralbehandling, samt indtægten ved
at spille for sygeplejerskerne. Desuden var der kommet flere penge ind i baren end vi har fået
tidligere.
Beslutning: Generalforsamlingen kunne godkende referatet, såfremt kasserer og revisor kan mødes
inden 30 dage og få det påtegnet samt sendt ud til medlemmerne.
4. Indkomne forslag:
Der er indkommet 1 forslag fra Henning Foss, samt 3 forslag fra Bestyrelsen:
Forslag 1 v. Henning Foss: Evaluering af forestillingen:
Der skal være mulighed for at medlemmer, der ikke har deltaget i selve produktionen, men
som har forslag og kommentarer til evaluering, også skal have mulighed for dette –
sammen med de direkte involverede. Baggrunden er, at alle med aktiv interesse i
foreningen betragtes som medlem. Det er helt naturligt, at medlemmer der har deltaget i
produktionen evaluerer forløbet og forestillingen ”i enrum”. Det forekommer også
naturligt, at andre medlemmer med aktiv interesse får mulighed for at komme med en
tilbagemelding – til gavn for de involverede og som brugbart input til fremtidige
forestillinger.

Debat om emnet – for og imod. SEB og JG: Det er vigtigt for de involverede at have en intern
evaluering af både prøveforløb og forestillingsforløb, ting der skal huskes til næste år mm –
og dette skal ske inden der er gået alt for lang tid. Der har været debat om emnet også ved
sidste generalforsamling, og muligheden er altid for de øvrige medlemmer at levere skriftlige
kommentarer til evalueringen – eller komme med kommentarer ved generalforsamlingen,
her lige inden den ny sæson starter. Andre medlemmer må meget gerne give deres mening
til kende, men bare skriftligt, da der kan være særlige grunde til de forhold der var til stede,
som udenforstående medlemmer godt vil kommentere.
Hertil indvender HF, at der er lagt op til at vi alle er medlemmer af foreningen.
JG mente, at så måtte der to evalueringer til, men hertil nævnte SEB at det vil være tvivlsomt
hvor mange der dukker op ved et evalueringsmøde nr. 2.
HF mener, at det vil være rart som medlem af foreningen ikke bare at aflevere sine skriftlige
kommentarer og observationer, men også få en dialog om det med produktionsholdet.
Dirigenten satte som ændringsforslag, at foreningens øvrige medlemmer kunne blive
indkaldt i forlængelse af produktionsevalueringen.
Forslagets ordlyd: Den interne evaluering i produktionen efterfølges af en evaluering for
revymedlemmer, der ikke har været en del af produktionen.
HF godkendte at det var dette ændringsforslag der kom til afstemning.
Forslaget blev vedtaget med 1 stemmes overtal.
Forslag 2. ved bestyrelsen: Vedtægtsændring i §4 stk.1
Bestyrelsen ønsker at teksten ”Kontingentet betales i september ……ændres til : Kontingent
skal være betalt senest ved udgangen af oktober måned…
• Bestyrelsen ønsker at præcisere, hvornår kontingent senest skal være betalt, og ønsker
derudover at der er et længere tidsrum mellem generalforsamling og seneste
indbetalingsfrist, således at betalingsfristen overholdes.
Forslaget blev vedtaget – med bøn om at medlemmerne får en reminder kort før fristens udløb.
Forslag 3 v. bestyrelsen: Vedtægtsændring i §10 stk. 1
Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen som består af formand, næstformand,
kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem.
• Bestyrelsen ønsker at Sekretær ændres til bestyrelsesmedlem med følgende begrundelse:
Bestyrelsen har i praksis ikke anvendt begrebet ”sekretær”. ”Sekretæropgaver” varetages
på skift af den samlede bestyrelse/bestyrelsesmedlemmer.
Forslaget blev vedtaget, dog vil det betyde, at der også skal ændring i vedtægternes §6 om valg til
bestyrelsen, hvor der står at der skal vælges en sekretær. Denne ændring gøres administrativt og
ændres til at der skal vælges menigt bestyrelsesmedlem i stedet.
Der fremkom forslag om at der næste år kunne ske en yderligere vedtægtsændring til at
”bestyrelsen konstituerer sig selv”.
Forslag 4 v. bestyrelsen: Vedtægtsændring i § 4 stk. 4
• Bestyrelsen ønsker at undersøge muligheder for skifte til Danske bank i RC, da
Forstædernes Bank´s erhvervsafdeling er flyttet til Glostrup
Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at undersøge om det er relevant at skifte
bank.

5. Der blev besluttet uforandret medlemskontingent:
50kr for støttemedlemmer,
100kr for medlemmer bag scenen,
300kr for medlemmer PÅ scenen.
6. Valg til bestyrelsen:
Der er valg til
• Næstformand (Mulle modtager ikke genvalg) - Martina vælges.
• Kasserer (Martin modtager genvalg) – Martin vælges.
• Bestyrelsesmedlem (i stedet for tidl. sekretærpost) – Gitte vælges.
Bestyrelsen består herefter af:
Formand Jonna Glifberg (på valg i ulige år)
Bestyrelsesmedlem Sebastian Bagergaard(på valg i ulige år)
Næstformand Martina Levisen (på valg i lige år)
Kasserer Martin Ahlehuus (på valg i lige år)
Bestyrelsesmedlem Gitte Nissen (på valg i lige år).
7. Valg af revisor (på valg hvert år).
Det vides ikke om Per Damgaard modtager genvalg, og da han ikke er til stede,
vælges Jørdis Torgard.
8. Evt.
Der fremkom ikke emner under evt. og Generalforsamlingen sluttede med stormøde, hvor
instruktøren Sebastian gennemgik tidsplanen og vi fik besøg af kommende skuespiller Julie … og
lille Nora.

Referent Gitte Nissen

