
 

Studio 73, ordinær generalforsamling 2022 

Tirsdag den 24.maj kl. 19 på Studioscenen, Baungårdsvej 2, 6600 Vejen  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 
dage før generalforsamlingen. 

Fremmødte: bestyrelsen og 9 medlemmer. 

Dagsorden iht. foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent  Bestyrelsen foreslår Lars Guldberg. Lars modtager valget og konkluderer at 
generalforsamlingen er lovlig 

2. Bestyrelsens beretning: informationsaften i 2 omgange – 16. august til børneholdet og 14. 
december for ungdomsholdet. 

”De talende sten” var første forestilling. Et samarbejde mellem Studio 73, Sløjdscenen og Jels 
Vikingespil. Ditte Svane skrev manuskriptet og HC. Leonhard instruerede. Stor tak til foreningens 
medlemmer for at løfte en stor opgave. 

”Jul på slottet” var aflyst i 2020 pga. Covid 19 – holdet var stort set identisk. God blanding af unge, 
nye og erfarne skuespillere. Godt sammenhold og god julestemning. Musik var lejet ved Dansk 
Teaterforalg for første gang. Over 300 solgte billetter. 

”Perlen i mulighedernes hav”. Fantastisk at kunne lave børneforestilling igen. Over 300 solgte 
billetter. Glade og energifyldte børn. 

”Showtime” ungdomsforestilling. Samarbejde mellem musikskolen, ungdomsskolen og Studio 73. 
Der var mange nye ansigter (10 personer) men forestillingen krævede 31 skuespillere og stykket 
blev skrevet ned til 16. Der var et rigtig godt sammenhold. Over 230 solgte billetter. 

”Sang, snak & søde sager”. En stor succes. Igangsat af Lone Bendrup, Preben Ravn og Lene 
Thomsen. Der har været 3 syngeaftner og sæsonen afsluttes d. 8. juni. 

Koncerter. Sæsonen har budt på 3 koncerter. Samarbejdet med regionale spillesteder har kørt 
godt de sidste par år. 2 koncerter i efteråret med regionale spillesteder og 1 koncert i foråret med 
Kasper Buch, som scenen selv har engageret. 

Sponsortallet er næsten uændret – medlemstallet er stigende. 

Sponsoraften d. 21. april i forbindelse med ungdomsforestillingen. Der vil fremadrettet arbejdes på 
at få udbredt dette. 

Fonde og tilskudsgivere har været gavmilde. Tak til dem og til scenens sponsorer. 

Kommende års aktiviteter: 

”Sang, snak og søde sager 



Koncert d. 6. november 

Julekoncert i december 

Jubilæumsforestilling i foråret 2023 (50 års forestilling) 

Stor tak til alle arbejdsgrupper, til bestyrelsen og til medlemmer som har hjulpet. 

Formandens beretning er godkendt. 

3. Økonomisk beretning: 

Sum oplysninger står i venstre side og noterne i højre sider uddyber oplysningerne. 

Der er modtaget 21.000 i sponsorstøtte og store tilskud i forbindelse med Genforeningsstykket. 

Udlejning har givet indtægt på 5.000 kr. 

Nogle forestillinger har givet underskud pga. Covid 19. 

Samlet har foreningen haft et overskud 50.151 kr. 

Balance: 8.119 kr. 

Egenkapital pr. 31/12 2021: 183.733 kr. 

Christoffer har gjort en kæmpe indsats for at søge tilskud og fonde og derfor ser regnskabet fint ud. 

Regnskab godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Forslaget er godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag – ingen forslag er kommet ind. 

6. Valg af bestyrelse 

   På valg er:     

      Christoffer Vindbjerg (genopstiller)  

      Lene Thomsen (genopstiller) 

      Majbritt Skovbjerg (genopstiller) 

 

Genvalgt 



7. Valg af suppleant:     

   På valg er:  

      Morten Larsen (genopstiller) 

Genvalgt 

8. Valg af revisor – Henning genopstiller og er genvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant – Hugo er forslået og har modtaget valgt. 

10. Evt. 

Hvordan får man flere til at møde op til generalforsamlingen? 

Vigtigt at få en større publikum tilslutning fremadrettet.  

Som afslutning på sæsonen er der oprydningsdag d. 2. juli. Tilmelding til Gitte på sms 26945261. 
Ved manglende tilmelding skubbe arrangementet.   

Forslag om at få registreret alle arrangementer, da publikumsantallet er faldende. 

Forslag om at lave én medlemsfest.  

Generalforsamlingen afsluttes.                             

Bemærk 1: Stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende medlemmer over 16 år, der 
har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder, og ikke er i kontingentrestance.  

Bemærk 2: Kandidater til bestyrelsen kan opstille direkte på generalforsamlingen, men skal have 
været medlem af foreningen i mindst 6 mdr. før generalforsamlingen. 

 


