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Referat Generalforsamling 17. maj 2022 
 

 

 

Rune byder velkommen. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Henning Fugl vælges som dirigent. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Anja Desort er referent. 

 

 

2. Formandens beretning 

  

 

ÅRSBERETNING 2021/2022 

Velkommen til alle jer, der er mødt op til H.C. Andersen Festspillenes generalforsamling i 

dag. 

 

En generalforsamling hvor vi heldigvis igen kan kigge fremad – et år er der gået, endnu et år 

med restriktioner, mundbind og nedlukninger. Et år hvor vi ikke har kunne gøre alt det vi 

helst vil, nemlig spille teater. Heldigvis kunne vi gennemføre vores sommerforestilling og den 

sidste uge, endda uden restriktioner. Men desværre blev vi nødtvunget til at aflyse vores 

vinterforestilling i 2021/22 igen igen. Derfor kommer denne generalforsamlingsberetning 

også til at handle en del om Corona, men heldigvis ikke lige så meget som sidste års 

beretning. 

 

Sidste års sommerforestilling var Tommelise. Det var anden gang jeg stod i spidsen som 

formand for denne forestilling. Jeg var derfor både glad og lettet over, at det endelig 

lykkedes for os, at få lov til at spille det dejlige eventyr. Et eventyr der blev set af flere, end vi 

turde håbe på, da der stadig var Corona pas og afstand der skulle tages hensyn til.  Som 

sommeren gik og smitten faldt, kunne vi den sidste uge, åbne op under normale 

omstændigheder. Smitten faldt fortsat og vi gik efterfølgende i gang med forberedelserne til 

vinterens forestilling Folk og røvere i Kardemomme by. Alle både på og bag scenen, var 

nærmest fuldstændig klar, da regeringen den 16. december atter valgte at lukke store dele 

af landet ned igen. Publikum var i hvert fald klar, vi have formået at lave det foreløbigt 

største forsalg, med mere end 4500 solgte billetter inden jul. Men atter engang måtte vi lade 

tæppet falde. 

 

Endnu et år med Covid-19, manglende forestilling og mindre indtjening, var H.C. Andersen 

Festspillene under pres. Vi har derfor søgt om hjælpepakke igen. Desværre er det ikke gået 

i orden endnu. Men vi håber selvfølgelig på det lykkes så vi kan betale alle vores regninger 

og løn til hele vores instruktørteam.  

 

http://www.hcandersenfestspillene.dk/


Den 1. februar blev der igen tændt et lys, da folketinget blev enige om igen at åbne landet. 

Derfor kunne vi for 1. gang i 3 år afholde rolleuddeling og forældremøde, med fysisk 

fremmøde. Det var en fornøjelse at se både børn, unge og forældre igen. Vi kan se frem til 

en sommer, hvor vi forhåbentlig ikke behøver at tjekke coronapas, men til trods for det 

besvær det bragte, er vi alligevel blevet klogere og kan meget hurtigt omstille os, hvis det 

igen skulle blive nødvendigt. Vi vil naturligvis fortsat passe på alle vores gæster, vores 

frivillige og ikke mindst de medvirkende, så vi alle får en god og sikker sommer i landsbyen.  

Prøverne til Hyrdinden og skorstensfejeren er nu gået i gang, og igen i år, foregår alle 

prøverne på Teaterskolen Toppen. Vi er glade for at vi kan benytte de fine lokaler, og at vi i 

år, ikke skal have udendørsprøver, for at overholde diverse restriktioner. Selvom alle der var 

med i Tommelise, nok aldrig vil glemme alle de anderledes prøveformationer, de blev mødt 

med. 

 

Kontingent for perioden 01.04.2022 - 31.03.2023 er fortsat kun kr. 200,00. Det er muligt at 

tegne støttemedlemskab for familiens øvrige medlemmer, søskende samt tidligere spillere 

indtil det fyldte 25. år er kr. 100,00.  

 

Ved årsskiftet tegnede foreningen 80 medlemmer, dette er en flot stigning fra året før og 
meget lig de tidligere år, så vores betragtning sidste år, om at faldet af medlemmer, skyldtes 
corona, så ud til at være korrekt. 
 
Hvert år sker en naturlig udskiftning, bl.a. når børnene ikke længere spiller med. Nogle 
gange fortsætter forældre heldigvis med at være medlemmer, og det er vi naturligvis meget 
glade for. Vi har allerede i år 77 medlemmer på skrevne tidspunkt. 
Vores koncept er forsat, at alle spillerne skal være medlem af foreningen, forældrene står 
som værge. Så ad den vej kommer der helt naturligt nye medlemmer til. 
Vi har også den store glæde, at mange bedsteforældre tegner medlemskab, og de er 
selvfølgelig altid mere end velkomne til, at give et nap med. Også tidligere spillere tegner 
medlemskab, så interessen for ”at være med” er i høj grad til stede. Vi har også været så 
privilegerede, at blive opsøgt af flere, uafhængigt af hinanden, der gerne ville os og hjælpe 
til. Og dem er vi rigtig glade for at byde velkomne i vores fællesskab. 
Som formand er det dejligt at have en arbejdsom, god og positiv bestyrelse. Bestyrelsen er 
en 100% arbejdende bestyrelse. Vi er 9 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Desværre 
træder 1 tilbage i og derfor har vi valgt at fortsætte med 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 
suppleanter. 
 
Vores aftale med Odense Kommune blev sidste år fornyet med en ny 3-årig aftale. Vi har 
haft et godt og konstruktivt samarbejde med dem og jeg er positiv og glad for, at vi fortsat er 
en del af Odense Kommunens kulturtilbud. 
Vi har mange faste sponsorer, men som alt andet, forsvinder der lidt hele tiden. Derfor 
arbejdes der hårdt for at få nye med. Mange vil heldigvis gerne sættes i forbindelse med os, 
de fleste har igen i år valgt at støtte os, til trods for at mange fortsat kæmper– vi er meget 
taknemmelige for den støtte. 
 
Der sker hvert år udskiftning i bestyrelsen og i år er ingen undtagelse. Tak til Simon Skytte 

Laursen for dit arbejde i bestyrelsen. Vi håber, at vi forsat vil se dig i landsbyen, når 

lejligheden byder sig.  

 



Vi vil gerne takke vores professionelle stab af instruktør, orkesterleder, kostumier, 

scenemester m.fl. for stor forståelse og samarbejdsvillighed i det år vi har haft. Tusind tak for 

det. 

 

Også en kæmpestor tak til alle jer der støtter foreningen på enten den ene eller anden 

måde. 

 

Til slut skal der lyde en stor tak til min bestyrelse, for et godt og konstruktivt samarbejde i det 
forgangne år. I skal vide, at det vil glæde mig at fortsætte samarbejde med jer i det 
kommende år. 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2021/2022 

 
3. Det reviderede årsregnskab for 2021/2022 forelægges 

Niels Erik fremlægger regnskabet.  

H.C. Andersen Festspillene går ud af året 2021/22 med et underskud på kr. 23.007  

Der er aktiver og passiver for kr.1.612.496 og en egenkapital på kr. 534.605 

 

Dirigenten oplæser revisorens påtegnelse, den udførte revision har ikke givet anledning til væsentlige 

bemærkninger til årsregnskabet. 

 

 

4.  Valg 

a) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Rune Kallager – er genvalgt 

Niels Erik Johannessen– er genvalgt 

Anja Desort – er genvalgt 

Simon Skytte – ønsker ikke genvalg 

Sisse Guldager Larsen – er valgt ind. 

 

 

 

b) Valg af suppleanter 

 

Anders Møller- Nielsen er genvalgt 

Thomas Ilskov er genvalgt  

 

   

5. Valg af revisor 

Bestyrelsen vil gerne fortsætte med Dansk Revision 

  

6. Valg af revisorsuppleant 

Punktet udgår, da der er valgt et revisionsselskab som revisor. 

 

7. Fastsættelse af årskontingent for 2020/2021 

      Kontingentet fastholdes på kr. 200 for medlemmer og 100 kr. for unge under 25 

 

 

8. Indkomne forslag 

      Der er ingen indkomne forslag. 

 

9. Eventuelt 



Der er komrnet et forslag om at lave et speak med frivilligrt arbejde, efter forestillingen. Samt en serviæbesked

også vedørende frivilligt arbeide.
Der kan evenfuelt laves et informationsmdde for og om frivillige.
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Formand:

Rune Kallager

Referent:

Anja Desort
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