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Referat Generalforsamling 22. juni 2020

Rune byder velkommen.

1.

Valg af dirigent, stemmetaller og referent
Henning valges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Anja er referent.

2.

Formandensberetning

ARSBERETNING 201 9/2020
Velkommen til alle jer, der er modt op til H.C. Andersen Festspillenes generalforsamling i dag.
En generalforsamling lidt ud over det normale - et Ar hvor vi ikke skal spille forestilling i lobet af sommeren. Men nu
skal det handle om det 6r der er gAet.
Arets forestilling var Nattergalen. Det var anden gang jeg stod i spidsen som formand for denne forestilling. Jeg var
igen bAde glad og stolt over, hvad vi er i stand til at fA ud over scenekanten i Den fynske Landsby.
lgen i ir, havde bestyrelsen besluttet, at vi ville levere et overskud uanset hvad. Desvarre var det ikke muligt men ingen kunne forberede sig pA COVID-19. Heldigvis er det et meget beskeden underskud. Dette er der mere
om i naste punkt pA vores dagsorden.
Foreldre og frivillige havde traditionen tro bygget kulisser, syet kostumer og meget mere. Carsten havde ovet med
vores bsrn. Der var blevet sunget og danset til den store guldmedalje og Julie havde svet med vores musikkere.
Alt var pA plads og klart til premieredagen selv vejret var godt. Vi havde en dejlig premieredag og traditionstro blev
der holdt premierefest for bornene og vores gaster. Helt igennem en perfekt dag.
Hen over sommeren var det meget blandet vejr, men heldigvis blev de fleste forestillinger gennemfort uden regn.
Vi niede ogsA pA den anden side af de 20000 gaster. Vi vil altid gerne havde flere gester og vi skal ogsA arbejde
for, at vi fremover kan tiltrakke flere.
Der har varet stor tilslutning tilvores mange arrangement og netverksmoder. Det viste sig til ryste-sammen,
diverse premiere- og andre arrangementer, der afholdes i spilleperioden for bAde born og voksne. Vi var igen pA
Carlslund pA premiereaftenen for egen regning.
Midtvejs arrangement blev igen i Ar arrangeret, og afholdt som planlagt. Man kunne bestille mad for egne regning
og bornene havde lavet underholdning. Det er en god tradition, er jeg sikker pA, at den altid vil vere en del af
sommeren i Landsbyen.
Traditionen tro sluttede vi sommersasonen af med polser til alle. PA den mAde fik man sagt rigtig farvel og tak for i
Ar.

Vores vinterforestilling p6 Magasinet blev igen en gigantisk succes. Alle ville se PlPPl. Forestillingerne i
weekenderne blev igen revet vak. Og vores beslutning om, at spille en ekstra weekend var igen den helt rigtige.
Det lykkes heldigvis at lave et plus pA denne forestilling. Og havde der ikke varet Corona i Danmark havde denne
forestilling varet skyld i hele vores overskud. Derfor har bestyrelsen ogsA valgt, at vi selvfolgelig spiller igen pi
Magasinet ijanuar 2021. Selvfalgelig bliver det kun gennemfort, hvis vi kan og mA vere en fuld sal. Vi kan ikke
Iave overskud, hvis vi kun mA bruge hvert andet sade. Aftalen igen i Ar er, laver vi overskud spiller vi igen, hvis vi
laver underskud, er det slut. S&dan er det nodt til at vare, Forestillingerne i Den Fynske Landsby er vores
hovedformAl. SA igen er det knald eller fald. Jeg h6ber, det lykkes igen. Odenses borgere vil have borneteater, og
vi er de bedste til at levere dette.
Midt i spilleperioden havde vi audition pA vores kommende sommerforestilling "Tommelise", som er den 56. i
rakken. Vi oplevede heldigvis ikke et fald i antal af barn i forhold til sidste Ar, der kom til audition. Desverre
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oplevede vi heller ikke en stigning. Dette ser vi fortsat pt med stor alvor. Hvis vi ikke kan trakke bsrn til von
audition, hvordan fir vi sA fat i dem vi har brug for. Der kom som sidste iir ca. 80 barn og unge forbi Toppen
den gas med sang, dans og skuespil. Niveauet var igen hojt, og til sidst lykkedes det at udpege truppen pi I
deltagere.
Vi valgte igen at holde audition for vores musikker. Efter lidt ekstra sogning fandt vi alle de musikker vi skullt
bruge.
Den 1 1. marts skete der si det, at vores statsminister lukkede Danmark ned. Defte betod, at vi ikke kunne
gennemfore rolleuddeling som vi plejede. Men heldigvis havde vi nogle kvikke hoveder i bestyrelsen og s& v
gjort klar til en virtuel rolleuddeling. Dette gik rigtigt godt og vores fornemmelse var at bsrnene have en god
oplevelse med det.
Forberedelserne tilforestillingen Tommelise blev sat i gang, og selvom dette foregik virtuelt, gik det meget g
Desvarre sluttede det hele den 21. april, da man i nyhederne kunne lase at der frem til den 31. august mar
samles op til 500 personer. Det var ikke en nem beslutning, heldigvis havde bestyrelse lavet en kareplan, ht
skulle ske. Derfor korte aflysningen og som et klokkeverk og selv TV2 News snskede at fA et live interview
aften. Det var stort, men ogsA trist, da det var pd grund af vores aflysning. Vi valgte at alle bornene der skull
i &r, har f&et lov tll at vere rned neste 6r og de fleste f6r ogs6 de samme roller.
Vi fortsatter med at lave obligatoriske foraldremoder. Vi har ogsi valgt at fortsette med tvungne vagter. Vi
have alle med pfl vognen, ellers kan vi ikke lsfte H.C. Andersen Festspillene derhen, hvor vi gerne vil vare.
Kontingent for perioden 01 .04.2020 - 31.03.2021 er fortsat kun kr. 200,00. Det er muligt at tegne stottemedlr
for familiens ovrige medlemmer, ssskende samt tidligere spillere indtil det ffldte 25. 6r er k. 100,00.
Ved irsskiftet tegnede foreningen 136 medlemmer, men vi ved, at der hvert Ar sker en naturlig udskiftning, I
bornene ikke lengere spiller med. Nogle gange fortsafter foraldre med at vare medlemmer, og det er vi
naturligvis meget glade for.
Vores koncept er forsat, at alle spillerne skal vere medlem af foreningen, foraldrene st&r som varge. S& ar
vej kommer der helt naturligt nye medlemmer til.
Vi har ogs6 den store glade, at mange bedsteforeldre tegner medlemskab, og de er selvfolgelig altid mere
velkomne til at give et nap med. OgsA tidligere spillere tegner medlemskab, sd interessen for "at vare med"
grad tilstede.
Som formand er det dejligt at have en arbejdsom, god og positiv bestyrelse. Bestyrelsen er en 100% arbejdr
bestyrelse. Vi er 11 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Vores aftale med Odense Kommune udlsber i 6r og vi er allerede i gang med at soge om en ny 3-5rig aftale
hiber meget p* at vi f&r den, hvis ikke det lykkes, stir vi desvarre med meget store problemer. Men nu mi
jeg er positiv og det virkede ogsi som om at Odense Kommune gerne vil have, at vi fortsat er en del af Ode
Kommunens kulturtilbud.
Det er bestyrelsens vigtigste opgave at sikre, at der ogsi i de kommende &r spilles eventyr i Den Fynske La
sA der er til stadighed fokus p& udgifterne, si de ikke lsber fra os.
Vi har mange fuste sponsorer, men som alt andet, forsvinder der lidt hele tiden. Derfor skal der arbejdes h&r
at fd nye med. Mange vil heldigvis gerne sattes i forbindelse med os og alle aftaler for i 6r, er enten flyttet ti
ir eller ogsi mi vi gene kontakt dem niir vi g&r i gang med vores vinterforestilling.
Der sker hvert 6r udskiftning i bestyrelsen og i 5r er ingen undtagelse. Tak til Bente Fugl, Sidsel Norrelund,
Thomas Wowk Hansen og $ofie Hansen for jeres arbejde i bestyrelse. Vi hdber fortrsat at se jer i landsbyen,
lejligheden byder sig. I forbindelse med afgang, har bestyrelse besluttet at vi kun onsker en bestyrelse pi 8
rned lemrner f rernover.
Vores professionelle stab af instruktsr, orkesterleder, kostumier, scenemester m.fl. har alle meldt tilbage at r
klar til at lave naste irs forestilling og det er jeg glad for. Tusind tak for del
Ogs& en kempe stor tak til alle jer der ststter foreningen pA enten den ene eller anden mAde.
Til slut skal der lyde en stor tak til min bestyrelse, for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne tr.
vide, at det vil glade mig at fortsatte samarbejde med jer.
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3.

Det rcvidercde irsrcgnskab for 2A19|2020 forelegges
Bente fremlagger regnskabet.
H.C. Andercen Festspillene gir ud af Aret 2019120 med et underskud pi kr. 28111,
Der er aktiver og passiver for kr. 581.004 kr. og en egenkapital pd kr. 321.780 kr.
Dirigenten opleser revisorens pitegnelse, den udforte revision har ikke givet anledning til vesentlige
bemerkni nger ti I rirsreg nskabet.

4,

Valg
a)
b)

Valg af Formand, - Rune Kallager, genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Anders Moller Nielsen, Genvalgt
Niels Erik Johannesen, velges ind i bestyrelsen
Anja Desort, velges ind i bestyrelsen
Simon Skytte, valges ind ibestyrelsen

c) Valg af suppleanter
Jesper Juul Glensdorf
Anne Blasbjerg
5.

Valg af revisor
Bestyrelsen vil gerne fortsafte med Dansk Revision

b.

Valg af revisorsuppleant
PunKet udg&r, da der er valgt et revisionsselskab som revisor.

7,

Fastsattelse af irckontingent tar 202012021
Kontingentet fastholdes pA kr. 200 for medlemmer og 100 kr. for unge under 25

lndkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

L

Eventuelt

Rune byder velkommen tit nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og takker de afgiende
bestyrelsesmedlemmer for deres gode og produKive arbejde.

Odense 22.)uni2020
Referent:

WRd.

