Odense Dramaskole
-vækker fantasien til live.

Referat fra Børne- og Ungeforeningen Odense Dramaskoles 52. generalforsamling den 12.
april 2018.
1. Valg af dirigent: Anne-Gerd Bonde. Valg af referent: Martin Mandrup
2. Beretning fra formanden.
Formanden oplæser beretning om Odense Dramaskoles virke i det forløbne år. Om den
daglige undervisning, øvrige aktiviteter internt og eksternt og giver et indblik i
dramaskolens arbejde, og om det frivillige børne- og ungearbejde i Odense kommune.
Henviser til Årsberetning for 2017-2018 som offentliggøres på Dramaskolens hjemmeside
www.odense-dramaskole.dk og kan rekvireres ved henvendelse til formanden.
Beretningen godkendt.
3. Regnskab og budget.
Fremlægges af kassereren, som oplyser, at vi slutter 2017 med en positiv balance og at
budgettet for 2018 hænger sammen. Dog oplyses der, at økonomien stadig er meget stram.
Vi opretholder vores forpligtelser og gennemfører vores undervisning og arrangementer,
men der er ikke plads til mange nye tiltag, hvis der ikke kommer midler udefra.
Regnskab og budget godkendt og underskrevet af bestyrelsen. (mangler 2 underskrifter, som
formanden indhenter).
4. Fastsættelse af kontingent.
Der stilles forslag om at kontingentet øges med 25 kr. pr. halve sæson. Dette på grund af
merudgifter til administration, bl.a. gebyr, forbrug af medlemssystemet Conventus og
mobilepay.
Kontingentet på 675,00 kr. pr. halvår godkendes.
5. Valg af bestyrelsen samt 2 suppleanter.
Dorethe Rosener Jensen modtager genvalg for 2 år.
Karin Kjellgren modtager genvalg for 2 år
Dino Elezovic modtager genvalg for 2 år
Tina Storm Thomsen modtager valg for 1 år
Nyvalg: Anne-Gerd Bonde modtager valg for 2 år
Johanne Eriksen modtager genvalg for 1 år.
6. Valg af revisor og suppleant:
Mogens Rasmussen modtager genvalg.
Birgitte Nielsen modtager genvalg.
7. Indkomne forslag:
Formanden oplyser, at der ikke er indkommet forslag.

8. Evt.
Martin: spørgsmål til webmaster vedr. hjemmesiden. Evt. anbefaling af andre
hjemmesideplatforme eller muligheder for på sigt at eksperimentere med nye layouts af
eksisterende hjemmeside eller en ny platform. Svar: nuværende hjemmeside kan klones,
således at der kan arbejdes kreativt med den. Jacob vil gerne varetage supporten så længe
han er tilknyttet dramaskolen som forældre.
Jacob foreslår, at dramaskolens virke koncentreres om kerneundervisningen, fremfor
eksterne projekter. Forslag fra Sigurd (elev) om at spille forestillinger ude i byen/på skoler
for derved at trække nye elever til dramaskolen.
Tina efterlyser en hjemmeside som er lettere tilgængelig og nemmere at se relevante
undervisningstilbud/workshop m.m. ligesom hun ønsker mere information og synlighed om
Dramaskolens virke, politik og mål og teoretiske metoder.
Forslag om foto af instruktører og bestyrelsesmedlemmer – og frivillige med et lille skrift
om arbejdsopgaver, - og om deres personlige vinkel til dramaskolen.
Formanden afslutter og takker dirigenten og de fremmødte for en god generalforsamling.
Referenter: Martin Mandrup/Inge-Lise Neerholt

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig således;
Formand: Inge-Lise Neerholt
Næstformand: Anne-Gerd Bonde
Kasserer: Dorethe Rosener Jensen
Bestyrelsesmedlemmer:
Tina Storm Thomsen
Martin Mandrup
Karin Kjellgren
Annelis Juhl Iskov
Ungdoms-repræsentant: Dino Elezovic
Suppleant bestyrelsen: ?
Suppl. Ungdomsrepræsentant: Johanne Eriksen
Andre frivillige:
p.t. webmaster: Jacob Nielsen
Fotograf: Ole Lund Jensen
Bestyrelsen mødes den 24. maj kl. 19.00.
Odense Dramaskole, den 12.4. 18
Anne-Gerd Bonde, dirigent

Inge-Lise Neerholt, formand

