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Torsdag 3. oktober 2019 – Fritidscentret Randers
Bestyrelsens beretning
v/ Formand Allan Blak Pedersen
Foreningen har haft et meget turbulent år.
Ved sidste ordinære generalforsamling oktober 2018 trak de 3 bestyrelsesmedlemmer der var på valg sig herunder formanden da de ikke
ønskede genvalg.
Yderligere valgte kassereren at trække sig i utide, så tilbage var kun et menigt bestyrelsesmedlem.
Der stillede ingen nye kandidater op da man aldrig nåede til valg af bestyrelse på grund af at regnskabet ikke var færdig gjort og dermed ikke
kunne godkendes.
Herefter blev generalforsamlingen afbrudt og efterfølgende indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i november 2018 hvor regnskabet
blev godkendt med et indestående i bank på 11.584,91 kr.
I januar blev den kommunale underskudsgaranti på 25.000,00 kr. endelig godkendt til udbetaling.
Der indkaldes igen til 2 nye ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på nedlæggelse af foreningen.
Den første finder sted den 8 januar og her møder der helt nye folk op og nogle af dem melder sig til bestyrelsen, men da der var indkaldt til
yderligere en ekstraordinær generalforsamling og det eneste tilbageværende bestyrelsesmedlem ikke var til stede, blev det besluttet at vente
til den 29 januar med det endelige valg til bestyrelsen, således at de nye kandidater kunne mødes med det tilbageværende medlem og ligge en
plan for det kommende år.
10 januar oplyste den afgående kasserer de nye kandidater til bestyrelsen at han i forbindelse med regnskabet havde ”glemt” at oplyse om et
udestående på ca. 10.000,00 kr. til et Teleselskab, således at der kunne tilbydes Mobilpay på spillepladsen.
Han afviste kravet og denne regning ligger stadig og ulmer. Ulla har været i kontakt med dem og vil fortælle nærmere om det i forbindelse med
regnskabet.
Den 29 januar bliver den anden ekstraordinære generalforsamling afholdt og på grund af den ildsjæl som den nye formandskandidat havde
udvist siden han opstillede valgte kassereren at blive på sin post sin valgperiode ud.
Herefter havde foreningen endelig en bestyrelse igen og der var håb for fremtiden.
Den nye bestyrelse gik i gang med arbejdet til dette års festspil som blev Frøken Nitouche da den er billig at opføre og der var lavvande i
pengekassen. Der blev afholdt audition i februar og et skuespiller hold blev fundet.
For os i den nuværende bestyrelse fik den daværende formand på ukendt vis kontakt til Århus musikhus, hvor vi fik et nyt scene gulv eller
retter sagt kun det halve nu, resten ville vi kunne få næste år. Vi blev for nogle måneder siden gjort opmærksom på at vi kunne få det sidste af
gulvet men det er ikke lykkedes os at komme i kontakt med Musikhuset.
Dette gulv var nogle store plader som vejede omkring 70 kilo, så de skulle skæres op i mindre stykker for at vi kunne håndtere dem. Dette
arbejde gik i gang i marts og efterfølgende blev det lagt på højen i parken.
I starten af marts blev billetsalget startet og alt så lyst ud til trods for at 3 skuespillere havde forladt holdet, men det var kun frem til den 14
marts, da den daværende kasserer trak sig pr dags dato og overdrager efterfølgende regnskabet til kasserer suppleanten som fik svært ved at
få adgang til foreningens konto, da banken skulle have en kopi af referat fra generalforsamlingen hvor den nye bestyrelse var blevet valgt og
dokumentation på de nye medlemmer. Dette var ikke blevet gjort og de daværende bestyrelses medlemmer var ikke særlig samarbejdsvillige
til at få dette gjort, så det endte med at kasserer suppleanten trak sig den 7. april og bringer alle papirer vedrørende regnskabet ud til
formanden, så han kunne vider bringe det til en ny kasserer når der var blevet valgt en.
Den daværende formand vælger at sætte det ud i kælderen i Tvede, sammen med hvad han selv lå inde med.
For herefter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling den 25. april, hvor han vælger at trække sig og det samme gør de resterende 3
bestyrelses medlemmer også.
Mødet lå på en øve aften, så der var mødt en del skuespillere op og efter at have talt sammen i enerum, valgte de at aflyse forestillingen, da de
ikke så noget formål med at forsætte uden opbakning fra en bestyrelse.
På grund af den dårlige økonomi gik snakken på at nedlægge foreningen.
Dette krævede dog yderligere en ekstraordinær generalforsamling som der blev indkaldt til den 30 maj.
Her blev det konstateret at hverken den generalforsamling den 25. april eller denne den 30. maj var lovlig indvarslet ifølge vedtægterne, så
kunne foreningen ikke nedlægges og der måtte igen indkaldes til generalforsamlinger endda 2 stk. for ellers kunne foreningen ikke nedlægges.
Der bliver indkaldt til 2 på hinanden følgende ekstra ordinære generalforsamlinger den 10. juni med eneste punkt på dagsorden: Nedlæggelse
af Nørhald Musik og Teaterforening. Anden pinsedag 10. juni mødte der 9 personer op. 2 stemte for lukning – 7 stemte imod.
Herefter blev der nedsat en ny midlertidig bestyrelse som påtog sig opgaven at få betalt foreningens regninger og tilbagebetalt købte billetter.
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Det arbejde gik vi i gang med allerede dagen efter, da det først krævede at få adgang til foreningens konto som i mellemtiden var blevet lukket
af banken på grund af alt tumulten.
Dette er i orden nu, men der er dukket nogle nye inkasso regninger op som der ikke findes bilag på, dette fortæller Ulla også nærmere om i
forbindelse med regnskabet.
Ved henvendelse til kommunen i forbindelse med adgang til foreningsportalen fandt vi ud af at de nye vedtægter fra 2016 aldrig var blevet
godkendt af kommunen som de skal for at være gældende. De er nu blevet godkendt.
Vi fandt også ud af at foreningen aldrig havde modtaget medlemstilskud på grund af manglende Nemkonto – Dette er bragt i orden og
tilskuddet på omkring 1700,- er modtaget.
Anderledes ser det dog ud med foreningstilskuddet. Vi fandt ud af at det aldrig var blevet søgt tilbage i november sidste år. Der blev givet en
forlængelse frem til maj 2019. Da kommunen rykker for ansøgningen får de oplyst at det var man ikke interesseret i da årets forestilling var
blevet aflyst.
Så dette tilskud har vi ikke fået, men er stadig med i puljen så vi kan ansøge til november for tilskud til næste år.
Vi finder også ud af at efter det nedslående møde den 25 april var der nogle som gav nogle kostumer til testergruppen Fabulas.
Dem har vi haft et møde med og indgået en kontrakt således at kostumerne er vores så længe Nørhald Musik og Teaterforening lever men ved
en lukning af vores forening så tilhøre kostumerne Fabulas.
Den 29. og 30. juni havde vi er oprydningsweekend på Støvringgaard, hvor vi fik tømt hele parken for vores ting og arealet ved stalden således
at det igen ser pænt ud.
Den 7. og 8. september tog vi yderligere en weekend derude hvor vi fik bygget reoler i stalden til opbevaring og ryddet op i kælderen i Tvede
og begyndte at flytte tingende fra kælderen ud i stalden.
Dette arbejde er vi ikke helt færdigt med, så vi skal bruge endnu en weekend på det inden udgangen af året, da vi har opsagt lejemålet for
kælderen på grund af fugten og for at kunne spare 6.000,00 kr. i husleje om året.
Vi har haft møde med formanden for klostret Henning Jensen Nyhus og forvalteren Tobias – for at få klarlagt hvad vi må i forbindelse med
opførelsen af festspillet i parken og hvad der skal fjernes hvis foreningen bliver nedlagt, hvad vi ikke håber sker.
I den forbindelse fik vi en henstand angående husleje for stalden næste år som en hjælp til at kunne få gang i foreningen igen.
Henning forslog også at vi prøvede at lave et julemarked på arealet foran stalden og det skulle ikke koste noget i år og vi kan købe juletræer og
gran til indkøbspris af klostret og selv beholde overskuddet.
Et sådant julemarked er vi i gang med at planlægge hvor vi selv har en bod med salg af gløgg og æbleskiver mm plus salg af juletræer og gran,
derudover vil vi prøve at sælge stadepladser.
Julemarkedet er planlagt til den 23. november fra kl. 10 – 15.
Vi planlægger at opføre et vinterspil til februar på Korshøjskolens festsal, lige nu har vi 6 manuskripter til gennemlæsning og når hele
bestyrelsen har læst dem og besluttet os for et stykke, bliver der afholdt audition.
Den 14. september deltog vi en landsbyklyngefestival på Mellerup efterskole. Her fik vi nogle kontakter som vi kan gøre brug af både ved
julemarkedet og ved sommerens festspil.
For at vores planer kan iværksættes kræver det opbakning fra jer medlemmer, så jeg vil forslå at vi prøver at oprette nogle arbejdsgrupper,
men denne snak syntes jeg vi gemmer til under punktet eventuelt.
Den 30. september deltog Betina og jeg (Formanden) i et Fundraiser kursus på Randers kommune. Her faldt vi i snak med Svend Aage fra ELRO
fonden. Han fortalte at de har noget som hedder ELRO-dage – som næste år løber over 4 dage i pinsen – men det er en særskilt pulje penge
som de fordeler til forskellige musikbegivenheder rundt i deres gamle forsyningsområde.
Det kunne komme os til gode således – hvis vores forestilling vel og mærket kom til at ligge i pinsen næste år – at de kunne købe alle billetter
til en forestilling. Så kunne vi forære alle billetter gratis væk som fribilletter, men vi måtte også stadig sælge dem evt. med en rabat. Da
formålet jo skulle være at vi tjente nogle penge.
Han fortalte også at de lige nu er i gang med at oprette noget de kalder ELRO Grej Bank, hvor de lige nu er i gang med at indkøbe grej til, som
det går ud på at små foreninger via denne bank kan leje udstyr såsom scene og lydudstyr gratis, dog kræver det et medlemskab på 500,00 kr.
om året.
Dette blev en lidt længere beretning end jeg havde forstillet mig, men håber at den var fyldestgørende nok til at beskrive dette meget
turbulente år som foreningen har været igennem.
Slut.
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