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1. Valg af dirigent og godkendelse af mødets gyldighed 

 ● Mødet erklæres gyldigt. Der er 11 stemmeberettigede tilstedeværende. 
 ● (?) udvælges som dirigent 
 

2. Valg af referent 
 ● Magnus Hegaard Hansen vælges som referent 
 

3. Årsberetning af formanden fremlægges (Gitte) 
 ● Over hele linjen går det godt 
  ● Det støtter statistikkerne (v. Troels) op om 
 ● Magisk mandag er en succes 
 ● Der er god opbakning i foreningen - det kunne man se på kulturnatten. 
 ● Der er god stemning i foreningen 
 ● Den nye bestyrelsesform fungerer godt - det kører 
 

4. Regnskabsgennemgang af kassereren (Christine) 
 ● Regnskab 2016 

 
 

ThyRF Total 

  Total Forplejning Materiel  Abonn. Div. Medlem Tilskud  Indtægter 
Indtægt: 26.713,79         14.400,00 11.513,79 800 
Udgift: 18.817,58 5.675,40 5.739,96 1.441,78 5.960,44       
Total: 7.896,21               

 
 
Overført fra sidste år: 2192,79 indgår under tilskud 

Diverse:   Lagerudgift, serverleje, Bifrost billetter, gebyrer m.v.  

 
 

5. Godkendelse af regnskabet og regnskabsmæssige forslag til det 
kommende år 

 ● Regnskabet godkendes. 
 ● Forslag til det kommende år: 
 ●  At skaffe hytter til skoven 
  ● Det kan være svært at realisere 
  ● Muligvis vil et udvalg arbejde på det? 
 ● At skaffe egne lokaler på mere permanent basis 
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  ● Til brug af medlemmer, til at afholde arrangementer, til at få gang i  
  flere arrangører. 
  ● Det er ikke let at finde lokaler på mere permanent basis 
  ● Skal kommunen hjælpe os med det? - brug Bifrost 
  ● Gerne lokaler i Thisted 
  ● Det ville give en del at have egne lokaler 
  ● Hvor skal pengene komme fra? 
   ● Vi har dem ikke selv (nødvendigvis) 
   ● Puljer er en engangsting, vi har brug for vedvarende støtte til  
   formålet 
  ● Det skal der arbejdes på. Har nogen nogle forslag til hvordan vi kan  
  realisere drømmen om egne lokaler, kontakt da styregruppen. 
 

6. Indkommende forslag behandles 

 ● Ingen indkommende forslag 
 

7. Fastsættelse af kontingenter for kommende år 

 ● Der lægges op til debat om hvorvidt kontingentet skal hæves fra de 400 kr.  
 det er på nu. 
  ● 400 kr. er optimalt i forhold til de penge vi får fra kommunen 
  ● Bliver det dyrere, bliver vi færre 
  ● Vi er mere værd end 400 kr. - det er billigt 
  ● Debatten cirkulerer rundt om de to  
  ● Åben afstemning: Skal kontingentet hæves til 500 kr.? 
   ● 2 for, 5 imod, 3 blank 
   ● Forslaget afvises, kontingentet forbliver 400 kr. 
 

8. Valg af intern revisor 

 ● Troels F. S. Larsen og Jakob Ask Føne stiller op 
 ● Hemmelig afstemning - (Bifrostdamen (?)) og John D. Pedersen tæller   
 stemmerne  
  ● Resultatet bliver: Troels F. S. Larsen vælges som ny intern revisor 
   
 

9. Valg af Styregruppe 

 ● Formandsposten - Gitte Søe-Larsen stiller op 
  ● Resultatet bliver: Gitte Søe-Larsen vælges 
 ● Næstformandsposten - Asger Krogh Kjær stiller op 
  ● Resultatbliver: Asger Krogh Kjær vælges 
 ● Kassererposten - Sean Sebastian Munk Nielsen og Christine Holm Bagge  
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 Jensen stiller op 
 ● Hemmelig afstemning - (Bifrostdamen (?)) og John D. Pedersen tæller   
 stemmerne  
  ● Resultat bliver: Christine Holm Bagge Jensen vælges 
 

10. Eventuelt 
 ● Indlæg fra Bifrost repræsentanter (Bifrostdamen) og Sean Sebastian Munk  
 Nielsen  
  ● Bifrost kan hjælpe os med forskellige puljer 
   ● Herunder bl.a. til transport til scenarier i andre foreninger 
  ● Bifrost kan hjælpe med at tegne nogle forsikringer for frivillige i   
 foreningen 
  ● De afholder arrangørkurser (Med en ung målgruppe, dog er alle   
 velkomne) 
  ● “Orkerne kommer” er et projekt der kan låne os kasser med scenarier,  
 som vi så kan køre, helt kvit og frit - det betaler transport af kasserne.  
  ● Der tilføjes: Det ville være godt hvis vi havde en database over folks  
  kompetencer - det vil Bifrost-repræsentanterne gå videre med. 
 ● Det nævnes at der kunne være fremtidige samarbejdsmuligheder i  
 Hanstholm Kunstforening 
 ● For fremtiden ville det være godt med et punkt på dagsordenen, der   
 beskæftiger sig med at give overblik (og evt. årsberetninger) fra de forskellige 
 udvalg 
 
 
Godkendelse af Generalforsamlingen: enstemmigt vedtaget 
GF 2016 lukkes 


