Referat fra HAT’s generalforsamling onsdag d. 4. marts 2020
i Folkemusikhuset, Fensmark
Punkt 1: Velkomst v/formand Joan Hansen
Joan kunne byde velkommen til godt 40 fremmødte medlemmer.
Punkt 2: Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Tommy D. Jørgensen som dirigent, - hvilket blev enstemmigt godkendt af de
fremmødte. Tommy modtog heldigvis også valget, og han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 3: Valgt af referent
Bestyrelsen foreslog Tine Storm som referent, hvilket ligeledes blev enstemmigt godkendt og
valget blev også modtaget af Tine!
Punkt 4: Formandens beretning ved Joan Hansen
Der er i det forgangne år blevet afholdt 9 ordinære bestyrelsesmøder, samt 1 stormøde.
HAT og dermed julekomedien, fejrede i 2019 40 års jubilæum, hvilket blev festligholdt med
følgende tiltag:
Ny indspilning af sange og musik fra Julekomedien, hvilket foregik over en weekend i studio i
København. Indspilningen er tilgængelig via Sportify.
Der blev udfærdiget et Jubilæumsskrift med beretninger og billeder fra Julekomediens 40 år.
Udover Julekomediens ordinære 7 forestillinger, blev der lavet en særforestilling for gamle
julekomediebørn, samt hjælpere igennem de 40 år. Der blev taget imod med champagne og efter
forestillingen var der et flot Tapas tragtement. Der blev lystigt sunget med på sange og sagt med
på replikker, af de deltagende publikanere.
Niels ”Trut”, der som den eneste har deltaget i alle 40 år, både på scenen samt som medlem af det
legendariske band ”Swingpjatterne”, - blev hyldet for hans flotte indsats.
Forestillingen blev livestreamet på storskærm uden for teatrets indgang. Desværre - var vejret
ikke med os den dag, så der var kun få fremmødte.
Året bød herudover på opsætning i voksengruppen af stykket ”Guldklumpernes
familiehemmelighed”, - et stykke skrevet af den debuterende tekstforfatter samt instruktør Kasper
Lynge Larsen. En flot debut, hvor der var fin opbakning fra publikum.
Børneteateret lavede en teaterkoncert med titlen ”Vores liv er nu”, med sange fra tidligere
opsætninger, - en stor succes, hvor vores dygtige børn viste deres sangkunnen.
Efterårsstykket var en genopsætning af ”Svend, Knud og Valdemar, hvilket var et muntert og
velkomment gensyn.

HAT donerede, som tidligere år i forbindelse med Julekomedien, et beløb til særligt udsatte børn
og unge. Årets donation på 5.000 kr. gik til ”Børns voksenvenner i Næstved”.
Vi har fået ny kulisseopbevaring i Skyderløse, hvor vores rekvisitter kan opbevares tørt og sikkert.
Dette var meget velkomment, da vi med ny brandsikring ikke må opbevare effekter under scenen.
Der blev i slutningen af året lavet aftale med Kulturforvaltning om renovering af sceneområdet.
Der indhentes tilbud, og man forventer at renovering kan påbegyndes i 2020.
Der er endvidere fra Teknisk forvaltning bevilliget nyt tag på Folkemusikhuset i 2020.
Der vil fremadrettet ikke blive udsendt Nyhedsbreve via mail, som følge af de nye krav omkring
opbevaring af ”personfølsomme oplysninger”. Der udsendes i stedet info via hjemmesiden og
Facebook.
Punkt 5: Kasserens regnskab og beretning v/Annemette Bech
Regnskabet blev fremlagt på storskærm.
Der har været ekstraordinære udgifter i forbindelse med afvikling af jubilæet, samt indspilning af
soundtrack, ellers så regnskabet fint ud.
Punkt 6: Godkendelse af formandens beretning samt regnskab
Formandens beretning samt regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Punkt 7: Indkomne forslag
Forslag 1: Regnskabsåret ønskes ændret, så det følger kalenderåret.
Dette blev godkendt.
Forslag 2: Afholdelse af fremtidig generalforsamling ønskes gjort fleksibel m.h.t dato for
afholdelse. Hidtil har den skullet afholdes den første onsdag i marts måned.
Med det forbehold at en generalforsamling ikke forstyrrer en igangværende opsætning, blev dette
godkendt. Der indkaldes minimum 3 uger før via hjemmesiden.
Punkt 8: Virkeplan for det kommende år
I foråret sætter voksengruppen: ”Piger i sky” op. Der er fuld gang i øvningen.
Børnegruppen genopsætter ”Kærlighed og kildevand” i september måned.
Efterårets opsætning i voksengruppen bliver enten musicalen ”Kærligheden kalder”, hvor vi pt.
søger om rettighederne, eller ”Take a chance”, - ligeledes en musical, som spilles i oktober md.
Til december spilles Julekomedien for 41. gang.
Udskiftning af scenegulv samt tag – her har vi pt. ingen tidshorisont.
Punkt 9: Valg af bestyrelse
På valg var: Trine Villumsen, Joan Hansen og Lene Lund, - alle blev genvalgt.
Punkt 10: Valg af revisorer
På valg var: Tommy Henriksen og Morten Løwenstein. Tommy ønskede ikke genvalg.
Dorete Pedersen blev på bestyrelsens forslag, valgt om ny revisor.
Punkt 11: Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på de 100 kr.

Punkt 12: Eventuelt
Per Villumsen demonstrerede håndtering af lyset i Krostuen.
Charlotte Skovmand spurgte om der blev søgt om legater.
Svar: Man havde i indeværende år ikke fundet relevante legater/fonde der kunne søges.
Charlotte foreslog af man lavede en gruppe der kunne tage sig af dette.
Tine Storm havde udfærdiget en blanket til brug for tilmelding til efterårets opsætning, og her var
der også mulighed for at tilmelde sig en gruppe der tager sig af ansøgninger af fonde og legater.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden, med servering af div. drikkevarer og søde
sager.
Stormøde:
Efter generalforsamlingen var der Stormøde, hvor Pernille Nikolajsen præsenterede de to forslag
til efterårets opsætning: ”Kærligheden kalder” og ”Take a chance”.
Man tilmeldte sig deltagelse i efterårsstykket på de omdelte blanketter, med mulighed for at
krydse af hvilke funktioner/aktiviteter man ønsker at deltage i.
Når vi ved hvilket stykke der spilles, vil der blive udsendt information herom.

Referent: Tine Storm Høgsbro

