
 

 
Referat fra 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021 
FORENINGEN AF DANSKE SCENEINSTRUKTØRER 
Godkendt af FU d. 07.04.2022 
 
Mandag den 21. marts 2022 
Afholdt i Teatret Riddersalen, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg 
 
Tilstede: Christoffer Berdal, Lene Skytt, Mette Ovesen, Astrid Lindhardt Iversen, Tine Topsøe, Niels Vendius, 
Lone Vibe Pedersen, Kirsten Peuliche, Søren Iversen, Helge Reinhardt, Emil Rostrup, Karina Dichov Lund, 
Jeremy M. Thomas, Mikkel Harder, Madeleine Røn Juul og Anders Dawe 
 
Tilforordnede: Advokat Peter Schønning, revisor Henrik Ladewig og sekretariatsansvarlig Mille Herum 
Dideriksen (referent). 
 
Foreningens formand Christoffer Berdal bød velkommen og åbnede generalforsamlingen med at foreslå 
Jeremy M. Thomas som dirigent. 
 
Jeremy blev valgt som dirigent, takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt og materialet sendt ud efter vedtægternes forskrifter. Dirigenten konstaterede at der ikke var 
indkommet fuldmagter. Generalforsamlingen gik herefter til dagsordenen: 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab 
3. Gennemsigtighedsrapport forelægges til godkendelse 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Forslag fra bestyrelsen 
6. Indkomne forslag 
7. Budget og forslag til kontingent for det kommende år 
8. Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning 
9. Valg af bestyrelse 
10. Valg til legatudvalget 
11. Valg af kritisk revisor 
12. Eventuelt 
 
Ad 1.: Dagsordenen blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad 2.: Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte revisorpåtegnede regnskab og 
Ad 3.: Gennemsigtighedsrapport forelægges til godkendelse 
Foreningens revisor, Henrik Ladewig, gennemgik det udsendte regnskab og kunne konstatere at regnskabet 
var godkendt uden forbehold. 
 
Ad 4.: Bestyrelsens beretning 
Christoffer Berdal henviste til den skriftlige beretning, som foreningens medlemmer har modtaget i 
forbindelse med indkaldelse til GF og supplerede med nogle mundtligt bemærkninger. 
 
BESTYRELSENS BERETNING 2021  

2021 blev igen et år i pandemiens tegn med løbende genåbninger, skiftende restriktioner og endnu en 

nedlukning af kulturlivet i december. Scenekunstbranchen er aldrig for alvor kommet på benene, og det er 

først her i skrivende stund, at vi igen kan tænke længere fremad og skabe nye visioner. Det er også først nu 
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og i de kommende år, at vi for alvor kan fornemme, hvilke varige forandringer og konsekvenser Covid 19 har 

haft for vores arbejde som sceneinstruktører og for hele scenekunstområdet. 

 

Sammen med pandemien har strukturforandringerne i foreningen haft bestyrelsens fokus gennem året. Fra 

Steen Madsen fratrådte sin stilling i juni 2021 til vi kunne byde Mille Herum Dideriksen velkommen i januar 

2022, har meget af arbejdet handlet om at sikre den daglige drift. Ikke mindst da vi i september måtte sige 

farvel til Lukas Thorsteinsson, der fik nyt job. Lukas var ansat 2 dage om ugen til at løfte daglige driftsopgaver 

og give juridisk bistand. Foruden pandemien og den daglige drift har bestyrelsen brugt året på at undersøge 

vores identitet som sceneinstruktører og som forening, men vi har også haft fokus på at styrke samarbejdet 

med andre organisationer og forbund og på at løfte arbejdsvilkårene.  

 

Henvendelser om Covid 19 har været langsomt nedadgående i takt med, at vi har vænnet os til tilstanden, 

vilkårene og mulighederne for at få støtte. Men gennem hele 2021 har der været pres på sekretariatet på 

grund af de mange ændrede ansættelsesperioder og nye kontrakter for foreningens medlemmer. Teatrene 

har selvfølgelig forsøgt at redde stumperne for at overleve og på nuværende tidspunkt, ser vi tilbage på et 

forløb, hvor opgaven er lykkedes. Sammenholdet i branchen og opbakningen fra regeringens støttepartier 

har været helt utrolig.  

 

Samlet set står vi som forening og dansk scenekunst over for en ny begyndelse. Vi kan trække på de bedste 

af vores erfaringer, og vi kan udvikle nye visioner og muligheder for os som sceneinstruktører og branche. En 

oplagt anledning til at starte arbejdet er fejringen af “Dansk Teater 300 år”, hvor fokus på iscenesætterens 

rolle er oplagt.  

 

Bestyrelsen har i 2021 arbejdet med:  

  

FDS-strategi 2019  

I 2019 udarbejdede bestyrelsen et strategipapir med fire strategiske indsatsområder, som har været 

styrende for arbejdet i bestyrelsen frem til i dag. De fire punkter er kort opsummeret: 

 

1. SAMARBEJDET MED ORGANISATIONERNE   

Vi skal udvikle samarbejdet med de andre organisationer med henblik på at skabe en fælles identitet 

som skabende og udøvende kunstnere. 

 

2. NY IDENTITET   

Vi skal skabe en ny og anderledes bevidsthed om scenekunsten og vores funktion.   

 

3. MEDLEMSKONTAKT OG AKTIVERING  

Vi skal løbende udvikle kontakten med medlemmerne, så vores arbejde, indsatser og initiativer matcher 

medlemmernes behov.  

 

4. OVERENSKOMST   

Vi skal udvikle og forbedre de eksisterende aftaler og det gode samarbejde med teaterchefer og 

institutioner, så vi løfter medlemmernes arbejdsvilkår.  
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I 2022 genbesøger bestyrelsen de 4 strategiske indsatsområder for at sikre, at de fortsat afspejler 

bestyrelsens visioner og mål frem mod 2025. Til at lede dette arbejde har bestyrelsen nedsat en 

arbejdsgruppe som, i samarbejde med den daglige leder, skal udvikle et oplæg til en 2022-2025 strategi. 

Målet er et strategipapir med konkrete og målbare mål for bestyrelsens arbejde, så vi lettere kan se og fejre 

de resultater, vi løbende skaber sammen. Herudover skal gruppen overveje, hvordan nye 

bestyrelsesmedlemmer og deres ønsker og bidrag til foreningen integreres. En del af gruppens arbejde er 

herunder at forberede det første bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen. 

 

Vi er bevidste om, at vi ikke kan ændre ting over nat, men med en langsigtet, målrettet og vedholdende 

indsats, kan vi nå langt. I det følgende kan I blive klogere på de strategiske indsatser, som bestyrelsen særligt 

har haft fokus på i året, der er gået.  

  

Foreningens identitet og kommunikation  

Bestyrelsen har i det forgangne år undersøgt foreningens og sceneinstruktørens identitet, samt mulige 

måder at styrke foreningens position og kommunikation indadtil og udadtil. Baggrunden er, at vi i 

bestyrelsen ser et stort potentiale i at synliggøre foreningens og sceneinstruktørens arbejde til os som 

medlemmer, men måske særligt til vores omverden. Vi ønsker at løfte vores selvforståelse, samt sikre at 

vores omverden har indsigt i og forståelse for den værdi, vi skaber som sceneinstruktører og forening. Vi er 

overbevist om, at det vil stille os stærkere i forhandlinger og samarbejder, men også i forhold til at fastholde 

og rekruttere nye medlemmer. 

 

Som et led i arbejdet har bestyrelsen i 2021 afdækket foreningens kommunikation, hvilke muligheder vi har, 

og hvordan vi kan synliggøre det unikke i vores arbejde. Til at facilitere denne proces og til at give den 

struktur og faglig tyngde har bestyrelsen gjort brug af en ekstern konsulent, Helen Steensbæk Schrøder. 

Helen faciliterede i alt 2 workshops om sceneinstruktørens betydning, og hvordan vi som forening og 

gennem vores arbejde forholder os til denne. En del af arbejdet bestod i at blive klogere på, hvilke 

interessegrupper der er relevante for vores virke, hvordan vi kan styrke vores arbejde og samarbejde med 

disse forskellige grupper, og hvilke nye narrativer vi kan skabe om foreningen og sceneinstruktøren. En 

arbejdsgruppe har sideløbende arbejdet med resultaterne fra de afholdte workshops og herunder blandt 

andet kortlagt og prioriteret, hvem vi ønsker at kommunikere med, hvad vi ønsker at sige til dem, og 

hvordan vi gerne vil sige det.  

 

Det undersøgende arbejde har ført til en række initiativer og valg. En konsekvens er blandt andet 

ansættelsen af en daglig leder med en kommunikationsbaggrund, og som kan være med til at løfte 

kommunikationen til, med og mellem foreningens medlemmer og opbygge det attraktivt fællesskab, som vi 

ønsker foreningen skal være for sine medlemmer. Vejen til at løfte vores kommunikation er målrettet og 

prioriteret, da vi har begrænsede ressourcer. I 2022 vil foreningens daglige leder derfor have fokus på at 

udvikle de eksisterende kommunikationskanaler, herunder særligt hjemmesiden, nyhedsbrevet og 

foreningens lukkede Facebook-gruppe. I udviklingen af vores eksisterende og nye kanaler er bestyrelsen 

bevidst om, at vi alle har forskellige forudsætninger. Herunder at vi ikke alle er aktive på sociale medier. 

 

Den eksterne kommunikation er de senere år primært blevet varetaget af foreningens forperson. 

Forpersonen har i to år modtaget løn i tre måneder for at arbejde målrettet med initiativer og politisk 

arbejde og samarbejde med de andre brancheforeninger. Fremadrettet vil også den daglige leder støtte op 
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om foreningens eksterne kommunikation.  

  

Det Postomdelte Fagblads fremtid  

En del af drøftelserne om foreningens kommunikation har handlet om medlemsbladets fremtid. Bestyrelsen 

anerkender bladets værdi og sin stærke historisk berettigelse, men ser samtidig en række udfordringer. 

Udfordringerne knytter sig blandt andet til omkostningerne, bæredygtigheden, produktionen og redaktionen 

af fagbladet. Med andre ord, det er en stor opgave at udvikle og producere medlemsbladet. 

 

Efter Generalforsamlingen fortsætter den nye bestyrelse drøftelserne om Det Postomdelte Dagblads 

fremtid. Målet er at finde et passende format, som vi kan løfte, og som imødekommer medlemmernes 

ønsker og understøtter vores øvrige aktiviteter. 

 

Bestyrelsen har besluttet at udvikle et nyhedsbrev, så sekretariatet og bestyrelsen på en kontinuerlig og 

professionel vis kan dele aktuelle nyheder. Nyhedsbrevet er et supplement til Det Postomdelte Fagblad, som 

skal løfte den løbende interne kommunikation og dialog med og mellem foreningens medlemmer. 

 

Seneste udgave af Det Postomdelte Fagblad udkom i oktober 2021.  

  

Ansættelse af ny sekretariatsansvarlig  

Forud for ansættelsen af vores nye sekretariatsansvarlige har bestyrelsen gjort sig en lang række 

overvejelser om, hvilke kompetencer en ny sekretariatschef skulle have. På baggrund af grundige drøftelser 

har bestyrelsen valgt at ansætte en daglig leder, som både kan håndtere den daglige drift, men som også kan 

løfte foreningens kommunikation indadtil og udadtil. 

 

Via stillingsopslag internt i branchen og på Jobindex modtog vi over 80 ansøgninger. Efter en omhyggelig 

udvælgelse og samtaler med 6 kandidater, har bestyrelsen valgt at ansatte Mille Herum Dideriksen som 

sekretariats- og kommunikationsansvarlig. Mille tiltrådte stillingen den 10. januar 2022 og står i dag for den 

daglige drift af sekretariatet og foreningens kommunikation sammen med bestyrelsen. Herudover håndterer 

hun kontakten til Dramatikernes jurister, som fortsat yder juridisk bistand, f.eks. i forbindelse med 

kontrakter. 

 

Som beskrevet har perioden fra den seneste generalforsamling til nu af gode grunde været påvirket af de 

forskellige skift. Ansættelsen af Mille skaber ro om driften og giver os mulighed for på sigt at realisere de 

ambitioner, vi har for foreningen og for os som medlemmer. 

 

KORT OM MILLE  

Mille har i godt 10 år arbejdet med kommunikation og organisationsudvikling. Hun har i forskellige stillinger 

understøttet politiker, ledere og organisationer i at udvikle arbejdsgange og realisere indsatser inden for 

administration, kommunikation og fortalerarbejde. 

  

Mille kommer fra en stilling hos Statens Naturhistoriske Museum, hvor hun har assisteret 

museumsdirektøren i hans daglige virke, men hun bringer også indsigt fra NGO-verdenen, det private 

erhvervsliv og Christiansborg. 

  

Mille er 37 år og uddannet Cand.soc i Politisk Kommunikation og Ledelse fra Copenhagen Business School. 
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Hun er gift, har to børn og bor i Lyngby. 

  

Aflønning af forperson  

På generalforsamlingen i 2019 blev det besluttet at afsætte midler til en 2-årig prøveperiode, således at der 

for 3 måneders løn til forpersonen kunne arbejdes målrettet med initiativer og politisk arbejde og 

samarbejde med de andre brancheforeninger. Det andet år af denne prøveperiode slutter nu, og det er endt 

med at blive en rigtig god historie. Det har bidraget til stabilitet generelt, men særligt i overgangsperioden 

mellem ansættelserne. Samtidig er det blevet muligt at prioritere de politiske møder, og vores samarbejde 

med de andre forbund er blevet stærkere. Som en lille forening kan vi ikke gøre den store forskel, men netop 

det, at vi samarbejder med de andre forbund om fælles holdninger og tiltag i forhold til scenekunsten, kan 

på sigt komme til at gøre en forskel ikke mindst i forhold til politikere og Kulturministeriet. 

 

Bestyrelsen har evalueret forsøgsordningen og har vurderet, at det er frugtbart at fortsætte ordningen med 

løbende evaluering.  

  

Medlemskampagne  

Bestyrelsen ønsker at styrke det økonomiske fundament under foreningen. Samtidig ønsker vi at alle 

sceneinstruktører i Danmark skal kende til vores fællesskab og fordelene ved at stå sammen som faggruppe. 

 

På den baggrund har vi iværksat en hvervekampagne, hvor alle nye medlemmer får halv pris det første år af 

deres medlemskab. Kampagnen er båret af bestyrelsen, som har udarbejdet en liste over mulige nye 

medlemmer, som vi tager direkte kontakt til. Kampagnen har fået en positiv modtagelse, som vi håber 

fortsætter og resulterer i flere nye medlemmer. 

 

Som en del af indsatsen har et udvalg udarbejdet et dokument, som præsenterer fordelene ved et 

medlemskab, og som bruges i den indledende kontakt. I første omgang gælder ordningen i 2022. Vi ønsker, 

at alle i foreningen kender til kampagnen og støtter op ved at henvise netværk og mulige interesserede til 

sekretariatet eller bestyrelsen. 

 

Scenekunstskolen  

Scenekunstskolens elever har rejst en bekymring for uddannelserne og den måde Den Danske 

Scenekunstskole bliver ledet på. På den baggrund har bestyrelsen sammen med andre forbund holdt et 

møde med repræsentanter fra elevgruppen. Bestyrelsens oplevelse var en skole i frit fald, hvor eleverne 

havde været nødsaget til at tage affære. Under møderne ytrede eleverne blandt andet et ønske om at få 

nedsat en bestyrelse for skolen, hvilket Kulturministeriet i mellemtiden har imødekommet. Foreningen 

støtter op om dette tiltag, men vi ønsker i lighed med resten af branchen og skolens elever, at bestyrelsens 

medlemmer udpeges af branchen og skolen og ikke af Kulturministeriet, som er deres forslag.  

  

Overenskomstforhandlinger med Dansk Teater  

Grundet Covid 19 og en langtidssygemelding hos Dansk Teater har forhandlingerne ligget stort set stille i 

2021. Vi er nu lykkes med at genoptage dialogen med Dansk Teater. Vores mål er på sigt at indgå en 

overenskomst på de store scener, der kan sikre og løfte vores rettigheder. Næste møde med Dansk Teater er 

den 31. marts 2022. 
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Vi har de senere år haft en række konstruktive møder med Dansk Teater, hvor vi har brugt tid på at nærme 

os hinanden, og hvor vi har haft opmærksomhed på det fælles kunstneriske mål. Formater og rettigheder er 

et vigtigt tema for begge parter. Der er samtidig en stor bevidsthed om, at en eventuel aftale skal give 

kunstneriske og økonomisk mening for begge parter for at få opbakning i baglandet. Vi støttes i disse 

forhandlinger af vores advokat Peter Schønning, der er specialiseret i ophavsret. 

 

Kulturændring i branchen - Stregen i sandet  

Et tilbagevendende fokus i bestyrelsen har været grænseoverskridende adfærd og metoo. Sammen med 12 

organisationer på tværs af film-, tv-, og scenekunstbranchen har vi skabt et fælles initiativ mod 

grænseoverskridende adfærd, Stregen i Sandet. Med initiativet har vi haft et ønske om at trække en streg i 

sandet over for grænseoverskridende adfærd og krænkelser i vores branche, og det er vores håb, at Stregen i 

sandet kan sætte gang i en kulturforandring for et bedre arbejdsmiljø. 

 

Vi har som forening ønsket at gøre klart, at vi aktivt bidrager til en tryg og værdig arbejdskultur. Med 

kampagnen følger ikke kun en hjemmeside, kommunikationsmateriale og opmærksomhed. Vi har også 

udviklet en handleguide med konkrete værktøjer til, hvordan man griber ind overfor grænseoverskridende 

adfærd i film-, tv-, og scenekunst. Alt materialet findes her: www.stregenisandet.dk. 

 

Foreningens to ambassadører er Madeleine Røn Juul og Emil Rostrup. 

 

2 ARRANGEMENTER I 2022  

Som en del af Stregen i Sandet er vi inviteret til inspirationsmøde på Det Danske Filminstitut den 4. april. 

2022, hvor temaet er handlemuligheder og håndtering af grænseoverskridende adfærd. Læs mere om 

arrangementet og dine muligheder for at deltage på hjemmesiden under MedlemsNyt. 

 

Bestyrelsen er også i gang med at planlægge et medlemsarrangement i samarbejde med Scenograferne, der 

skal konkretisere værktøjerne endnu mere og klæde os på til at støtte op om kulturændringen. Herudover 

ønsker bestyrelsen at skabe debat om emnet i vores Facebook-gruppe både før og efter arrangementet. 

Målet er at motivere os alle til at dele viden og erfaring, der kan bidrage til åbenhed og forandring.  

  

Fælles projekter med Danske Dramatikere og Danske Scenografer   

Vi er fortsat i dialog med Danske Dramatikere og Danske Scenografer om udviklingen af andre fælles 

medlemsarrangementer og eventuelle efteruddannelsesforløb. 

 

Bæredygtig scenekunst  

Bæredygtig scenekunst er et af de fokusområder, som bestyrelsen har lyst til at udvikle. Det er et 

indsatsområde, der på alle måder er vigtigt. Samtidig kan de bæredygtige tanker blive en kreativ inspiration 

til at tænke nye visioner og udtryk for scenekunsten. Bestyrelsen følger løbende arbejdet i Bæredygtig 

Scenekunst NU og styrker sit fokus på området i 2022. 

  

Legatudvalget og Hæderspris  

Legatudvalget har haft to uddelinger i 2021. Herudover er der uddelt mindre beløb fra Kvikpuljen. Næste 

frist for at søge legatudvalget er den 22. april 2022. Se nærmere på hjemmesiden. 2022 bliver også året, hvor 

vi uddeler vores Hæderspris. Information følger.  

  

https://stregenisandet.dk/
http://www.stregenisandet.dk/
https://www.stagedirectors.dk/morgenmoede-paa-det-danske-filminstitut-skab-en-tryg-kultur-i-film-tv-og-scenekunst/
https://www.stagedirectors.dk/fds-legat/
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Digitalt teater  

Under pandemien har vi haft en forsøgsaftale med Dansk Teater om streaming, som ikke længere er 

gældende. Vi arbejder i skrivende stund på en aftale om streaming, der vil sikre sceneinstruktørens 

rettigheder. Vi er i dialog med Det Kongelige Teater, som tilbyder streaming på deres platform dog uden 

betaling. Vores ambition er en aftale for hele scenekunstområdet, så vi har en løsning, der tilgodeser 

sceneinstruktøren kunstnerisk og økonomisk, når der er brugerbetaling eller anden honorering involveret.  

 

OPSAMLING & DET KOMMENDE ÅR  

Til sidst kan vi konstatere at foreningen er et spændende sted i udvikling. Internt har vi langsomt fast grund 

under fødderne igen. Vi ser derfor ind i et år, hvor vi kan sætte skub i de visioner og nye initiativer, som skal 

styrke og professionalisere foreningens tilstedeværelse til gavn for os alle som medlemmer. I denne proces 

er det vigtigt, at vi alle deler vores idéer og forslag til, hvordan foreningen kan blive mere synlig og endnu 

mere relevant for sine medlemmer, så vi med faglig stolthed kan styrke og udvikle scenekunsten i 

samarbejde med de andre faggrupper.  

 

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG ÅRETS MØDER  

Der er i løbet af perioden blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder samt løbende møder i Forretningsudvalget. 

 

Bestyrelsen bestod af:   

Christoffer Berdal, Madeleine Røn Juul, Karina Dichov Lund, Lene Skytt, Anne Barslev, Anna Schulin-Zeuthen, 

Mikkel Harder Munck-Hansen, Jeremy M. Thomas og Andreas Dawe. 

 

Bestyrelsen var konstitueret således:  

Forperson: Christoffer Berdal  

Næstforperson: Madeleine Røn Juul 

 

Forretningsudvalg:   

Christoffer Berdal, Madeleine Røn Juul, Karina Dichov Lund og Lene Skytt 

 

Herudover:  

Kritisk revisor: Mikala Bjarnov Lage 

 

Legatudvalg:   

Tali Razga, Jan Hertz og Lene Skytt  

 

Udvalg og arbejdsgrupper oprettes i øvrigt ad hoc.  

Christoffer Berdal, marts 2022  

 
 
 
Herefter kommenterede Generalforsamlingen kort beretningen. 
 
Foreningens kritiske revisor er desværre afgået ved døden i 2021, hvorfor beretning fra kritisk revisor udgår. 
 
 
Ad. 5.: Forslag fra bestyrelsen  
Der var ikke modtaget forslag, hvorfor punktet udgik. 
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Ad.6.: Indkomne forslag 
Der var ikke modtaget forslag, hvorfor punktet udgik. 
 
Ad. 7.: Budget og forslag til kontingent for det kommende år og 
Ad. 8.: Forslag om anvendelse af midler fra kollektiv rettighedsforvaltning 
Mille gennemgik det udsendte bestyrelsesgodkendte budget. Bestyrelsen har besluttet at kontingentet ikke 
hæves i 2022. Generalforsamlingen tog herefter budgettet til efterretning. 
 
Mille gennemgik plan for anvendelse af forældede midler og SKU/Kulturplus midler: 

• 298.000 kr. af de forældede midler anvendes på honorar til formand (128.000, -), nye rettighedstiltag 
(150.000, -) og medlemskampagne (20.000, -). 

• 285.000 kr. af SKU midlerne afsættes til informationsmateriale (100.000, -), Hæderspris (20.000, -) og 
diverse tiltag i forbindelse med ophavsretslige tiltag, kontingenter, medarbejdertimer samt møde- og 
rejseudgifter (165.000, -). 

• 115.000 kr. fra Kulturplus afsættes til legater og KVIKpulje. 
 
Bestyrelsens forslag til anvendelse af midler fra den kollektive rettighedsforvaltning blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
 
Ad. 9.:  Valg af bestyrelsen  
Fra den siddende bestyrelse er Christoffer Berdal, Andreas Dawe, Karina Dichov Lund, Lene Skytt og Jeremy 
M. Thomas ikke på valg i år.  
 
Madeleine Røn Juul, Mikkel Harder, Anne Barslev og Anna Schulin-Zeuthen er på valg i år. Anne Barslev og 
Anna Schulin-Zeuthen modtager gerne genvalg. Madeleine Røn Juul og Mikkel Harder har meddelt at de ikke 
genopstiller.  
 
Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter bestå af 9 personer. Der skulle således findes to nye medlemmer 
til bestyrelsen på denne generalforsamling. Emil Rostrup og Geir Sveaass havde på forhånd meddelt at de 
gerne ville stille op til bestyrelsen. Der var således 9 kandidater til 9 pladser, da ingen øvrige på 
generalforsamlingen ønskede at stille op. 
 
Bestyrelsen 2022 består således af: 
Christoffer Berdal, Anne Barslev, Karina Dichov Lund, Anna Schulin-Zeuthen, Lene Skytt, Andreas Dawe, 
Jeremy M. Thomas, Emil Rostrup og Geir Sveaass 
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og udvalg på først kommende bestyrelsesmøde. 
 
Christoffer takkede Madeleine Røn Juul og Mikkel Harder for hendes mangeårige og store arbejde i 
bestyrelsen og overrakte blomster på vegne af bestyrelsen. 
 
Ad 10.: Valg til legatudvalget 
Der i år valg til legatudvalget. Legatudvalget består af Tali Razga og Jan Hertz, samt en repræsentant for 
bestyrelsen. Tali Razga er på valg og genopstiller. Jan Hertz er på valg og genopstiller ikke. Der skal således 
findes et nyt medlem til legatudvalget på denne generalforsamling. Solveig Weinkouff havde på forhånd 
meddelt at hun gerne ville stille op til Legatudvalget. Der var således 1 kandidat til 1 plads, da ingen øvrige på 
generalforsamlingen ønskede at stille op. 
 
Legatudvalget 2022 består således af: 
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Tali Razga, Solveig Weinkouff og en repræsentant fra bestyrelsen. Bestyrelsens repræsentant vælges på den 
nye bestyrelses 1. møde.  
 
 
Ad 11.: Valg af kritisk revisor  
Der er valg til posten som kritisk revisor hvert år. Mikala Bjarnov Lage har varetaget hvervet siden august 
2017, men er desværre gået bort i 2021. Madeleine Røn Juul har på forhånd meddelt, at hun stiller op til 
posten som kritisk revisor. Der var således 1 kandidat til 1 plads, da ingen øvrige på generalforsamlingen 
ønskede at stille op. 
 
Kritisk revisor 2022 er: 
Madeleine Røn Juul 
 
 
Ad. 12.: Eventuelt 
Helge Reinhardt spurgte kort ind til situationen på Den Danske Scenekunstskole, og hvordan vi forholder os 
til det. Christoffer gav et kort rids af situationen, og hvad bestyrelsen arbejder på (jf. beretning). 
 
Afslutningsvis takkede dirigenten Generalforsamlingen, Bestyrelsen takkede dirigenten og dirigenten 
erklærede den officielle del af Generalforsamlingen for afsluttet. 


