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Kære medlem  
  
Du indkaldes til ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2023  
  
Dato og tid: torsdag den 23. marts 2023 kl. 18.00 
Sted: Husets Teater, Halmtorvet 9, 1700 København 
 

• Materiale til generalforsamlingen er tilgængeligt digitalt fra 16. marts: 
www.stagedirectors.dk/g-e-n-e-r-a-l-f-o-r-s-a-m-l-i-n-g-2023/ Ønsker du 
dokumenterne tilsendt, send da en mail til info@stagedirectors.dk. 

 

• Forslag til Generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest 
torsdag den 9. marts 2023.  

  

• Deltagelse kræver tilmelding! Tilmeld dig Generalforsamling 2023 på 
info@stagedirectors.dk senest torsdag den 9. marts 2023. 
 

• B-medlemmer er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, men har 
ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen. 
 

• NB. Er du bosiddende uden for hovedstadsområdet, betaler foreningen 
dine transportudgifter. Refusion vil svare til DSB standard. 

 
§13 i vedtægterne:  
Dagsorden 
 
Stk.1. Enhver generalforsamling vælger først og særskilt - uden for 

dagsordenen - en dirigent, der ikke må være ansat af foreningen. 
Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovlig og leder 
forhandlingerne samt træffer alle afgørelser vedrørende 
afstemningerne. 

 
Stk. 2. Dagsordenen for ordinære generalforsamlinger:  

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  

 
Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan lade sig repræsentere ved 
skriftlig fuldmagt. Fuldmagter skal afleveres til dirigenten efter dirigentvalget.  
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§14 Stk. 2. i vedtægterne:   
Fraværende stemmeberettigede medlemmer kan lade sig repræsentere og 
afgive stemme ved et med skriftlig fuldmagt tilstedeværende mødeberettiget 
medlem. Hvert tilstedeværende mødeberettiget medlem kan maksimalt 
medbringe 3 fuldmagter. Fuldmagter skal straks efter dirigentvalget afleveres 
til prøvelse hos dirigenten. 
 
Kommentarer til dagsorden og bilag:  
Pkt. 2. og 3.:  Gennemsigtighedsrapporten for 2022 er tilgængelig her. 

Foreningens revisor Henrik Ladewig gennemgår regnskabet og 
gennemsigtighedsrapport.  

  
Pkt. 4.:  Beretningen er tilgængelig her og kommenteres på 

Generalforsamlingen. I forlængelse af årsberetningen 
fremlægges beretning fra kritisk revisor. 

  
Pkt. 5.:  Bestyrelsen har følgende indstillinger, som du finder her: 

1. Strømlining af kontingentsatser ved dobbeltmedlemsskab 
2. Forretningsorden for FDS Legatudvalg 
3. Fordelingspolitik for vederlagsåret 2022 
4. Politik for vederlagsårene 2016-2021 

  
Pkt. 6.:  Der er ingen indkomne forslag. Punktet udgår. 

  
Pkt. 7 og 8.:  Det bestyrelsesgodkendte budget for 2022 er tilgængeligt her til 

orientering. Budgettet indeholder bestyrelsens forslag til 
anvendelse af kollektive midler  

  
Pkt. 9.:  Fra den siddende bestyrelse er Christoffer Berdal, Andreas 

Dawe, Karina Dichov Lund, Lene Skytt og Jeremy M. Thomas på 
valg i år. Andreas, Karina, Lene og Jeremy modtager gerne 
genvalg. Christoffer har meddelt at han ikke genopstiller. 
 
Anne Barslev, Emil Rostrup, Geir Sveaass og Anna Schulin-
Zeuthen er ikke på valg i år. 

  
Bestyrelsen skal ifølge gældende vedtægter bestå af 9 personer. 
Det er muligt at opstille til bestyrelsen på generalforsamlingen.  

  
Pkt. 10.:  Der er i år ikke valg til legatudvalget. 
  
Pkt. 11.:  Der er valg til posten som kritisk revisor hvert år. Madeleine Røn 

Juul har varetaget hvervet i 2022 og genstiller til posten som 
kritisk revisor. Det er muligt at opstille på generalforsamlingen. 

 
 
 

På gensyn mandag d. 23. marts 2023 
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