
 

 
 
 
 
Dato: 26. september 2017 

 

Referat af generalforsamling 
 

Tirsdag d. 26. september 2015 kl. 17.30-18.30 
 

Tilstede: Bestyrelsesformand Morten Krogh (MK), bestyrelsesmedlemmer Gerd 
Schottländer (GS), Annelis Kuhlman (AK), Jesper la Cour Andersen (JA) samt 

Catherine Poher (CP) (via Skype), den kunstneriske ledelse for Forsøgsstationen 
(FS) Øyvind Kirchhoff (ØK) og Lotte Faarup (LF).  

Derudover deltog: Pil Rix Rossel (PR) og Rikke Jeppesen Rod (RR) (ansatte) 
 

1. Valg af dirigent og referent  

1. Dirigent: Lotte Faarup (LF), referent Rikke Jeppesen Rod (RR) 
2. LF præsenterede den kunstneriske ledelses årsberetning (vedhæftet) – med 

spørgsmål og supplerende kommentarer fra bestyrelsens medlemmer. Vi 
brugte særligt tid at drøfte de to hovedforsøg ”Lyden af publikum” og ”Dødens 

Æstetik”.  
1. ”Lyden af publikum” var en del af et stort EU-projekt ”Caravan Next” 

ledet af Odin Teatret, Holstebro. Det var et stort arbejde, som vi 
landede meget fint. ØK berettede blandt andet at vi leverede et værk 

der bliver brugt også internationalt. Vores 8 min. video tekstet på 
engelsk (lavet af LF sammen med videodokumentarist Helle Lyshøj) 

blev vist til konference på Odin Teatret – hvor bl.a. deltagerne fra 
Universitetet i Torino og deltagere fra Ungarn var meget 

begejstrede. Vores bestyrelsesmedlem Annelis Kuhlmann (AK) 
deltog også i konferencen og så de forskellige indlæg om projekterne 

under Caravan Next. AK fortalte at vores projekt skilte sig ud i 

forhold til de øvrige som særligt originalt, markant og kunstnerisk 
skarpt. 

2. Der var roser fra alle i bestyrelsen på hvordan dette projekt blev 
kørt – succes både med proces og produkt - af stor vigtighed for det 

videre arbejde og synliggørelsen af Forsøgsstationens hoved-
kompetencer. Vigtigheden af dokumentation blev fremhævet og de 

professionelt producerede video-teasere og film var en god 
investering i den forbindelse. Og bestyrelsen opfordrede til også at 

prioritere dette på projekter fremover. 
3. Godkendelse af årsregnskab 

1. Administrator PR gennemgik regnskabet. 
2. Årsregnskabet afspejler en travl sæson med gode indtægter også 

fra fonde. Vi har fået fra både EU (via Odin Teatret), Vesterbro 



Lokaludvalg og Tuborgfondet – alle vedrørende hovedforsøget 

”Lyden af publikum”. Vi har således haft ekstra midler i forhold til 
budgettet og har derfor brugt flere mandetimer end budgetteret. Der 

var også flere lønudgifter i forbindelse med administrator PR’s 
sygdom – på grund af konstellationen mens vi havde vikar. 

3. EU-midlerne viste sig at være meget tidskrævende at administrere, 
men vi har lært hvordan det fungerer nu, så vi vil kunne gøre det 

igen. Forhåbentligt med færre mandetimer på administrationen og 

dokumentationen, end vi måtte bruge denne gang.  
4. Regnskabsresultatet for sæson 16/17 var et minus på 26.723 (fordi 

dette års overførte overskud var mindre end sidste regnskabsårs 
overførte overskud). Der er en periodeafgrænsningspost på 55.000 

kr. vedrørende en forelæsning med Hans-Thies Lehmann, som blev 
rykket til begyndelsen af sæson 17/18 på grund af Lehmans afbud 

til oprindelig dato. 
5. Formanden MK var godt tilfreds med hvordan budgettet rammer det 

færdige regnskab – det eneste sted hvor der kunne være bedre 
sammenhæng er på lønninger i budget henholdsvis regnskab. 

Difference her må være mulig at undgå på de faste lønninger. Det 
vil ledelsen være opmærksom på til ny sæson. De udsving i år kan 

dog nok forklares af de særlige udgifter i forbindelse med 
administrators sygdom og vagtplanen under hendes orlov. 

6. Regnskabet blev godkendt. 

4. Valg af bestyrelse og revisor. 
1. Gerd Schottländer (GS), Catherine Poher (CP), Jesper la Cour 

Andersen (JA) og Annelis Kuhlmann (AK) var på valg. CP, JA og AK 
accepterede genvalg (CP for 1 år, JA og AK for 2 år). GS ønskede 

ikke at genopstille; Da hun ikke længere selv har hænderne i teatret 
ville hun gerne udtræde af bestyrelsen. Vil dog gerne stadig komme 

i huset. Formand MK blev valgt for 2 år ved generalforsamlingen i 
2016 og er på valg næste år.  

2. LF holdt en tale for GS – som har været medlem af bestyrelsen siden 
den 23. sept. 2013 –hun fik gave og blomster. 

3. Der blev ikke opstillet nye medlemmer – men vi vil overveje om der 
skal opstilles ny kandidat ved næste generalforsamling. 

4. Bestyrelsen havde foreslået generalforsamlingen at vælge ny 
revisor. Både formand MK og vores bogholder har anbefalet revisor 

Jørgen Larsen. Jørgen Larsen blev valgt.  

5. Valg af dato for næste generalforsamling  
1. Næste ordinære generalforsamlingen bliver afholdt den 18. 

september 2018. 
6. Dirigent takkede for valg og god ro og orden. 

7. Evt:  
1. Medlemsrepræsentant i bestyrelsen JA forespurgte om der var 

planer for medlemsarbejdet udover forsøgene. Man kunne overveje 
tiltag såsom at involvere medlemmerne via årlige evalueringer, 



medlemsmøder, speeddating eller minifestival, hvor man kan 

præsentere sig selv. Dette blev drøftet frem og tilbage af forsam-
lingen. På baggrund af tidligere erfaringer ansås det som vigtigt at 

der er noget indhold af fælles interesse – for eksempel økonomien i 
forsøgsarbejdet. Vi kunne have oplæg om hvordan får man penge til 

at lave forsøg her – vi kan desværre ikke selv have en pulje 
medlemmer kan søge pga. vores finansieringsmodel med PSU (det 

er undersøgt og vi må ikke) – men at få midler til forsøgs- og 

udviklingsarbejdet er jo et fælles vilkår. Det er vigtigt at vide hvad 
vi kan og hvad vi ikke kan som medlemmer (hvad kan man tage 

initiativ til som medlem og hvad kan man ikke). Det blev aftalt at 
det tages op på næste bestyrelsesmøde hvad der kan gøres. 


