
Vindebroens 13. generalforsamling d. 17/4 2016 
 
Dirigent: Jørgen Damgaard 
Referent: Gry Brus Madsen 
Stemmetæller: Hedvig Koefoed 
 
Bestyrelsens beretning v/ Joachim Castenschiold: 
Tak til Visti for 11 år i bestyrelsen. Visti indskrives som æresmedlem i 
Vindebroen. Tak til resten af bestyrelsen. 
 
Gennemgang af årets aktiviteter med visning af tilhørende billeder. St. Bededag, 
teatertur til Nykøbing Falster Revyen, Syng Med Aften (Dansk Folkekor og Det ny 
Tonefilmsorkester) samt Julekoncert med Wienertrioen.  
 
Der er 89 medlemmer i Vindebroen. Da der ikke har været forestillinger på 
Borreby Teater i det sidste års tid, er der i år ingen kontingentfrie medlemmer. 
Alle medlemmer har fået tilsendt en opkrævning. 
 
Vindebroen har støttet Borreby Teater med fibernet og Intercom system. 
 
Borreby Teater har fået afslag på ansøgningen om at blive egnsteater. Derfor 
tænkes der nu i nye baner for at få teaterdriften til at hænge sammen. Bl.a. 
events og konferencer. 
 
Kommende arrangementer:  

 St. Bededag 2016 med spisning i cafeen som nyt tiltag.  
 Rædslernes Borg 
 Julekoncert 

 
Bestyrelsen beretning blev godkendt af forsamlingen. 
 
Gennemgang af regnskabet v/Joachim Castenschiold: 
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 
 
Indkomne forslag: 
Ingen 
 
Fastsættelse af kontingent: 
Det blev vedtaget at årskontingentet skal være uændret. 
Enkelt medlemskab: 150,- 
Husstandsmedlemsskab: 250,- 
 
Valg til bestyrelsen: 
På Valg:  Visti Petersen(genopstiller ikke) 

Joachim Castenschiold (genopstiller) 
John Veje (genopstiller) 
 

Forslag til nyt bestyrelses medlem : Suzanne Ousbey 



Joachim, John og Suzanne valgt som medlemmer i bestyrelsen. 
 
Valg af revisor: 
Poul Sommer valgt som revisor. 
 
Eventuelt: 

 Der blev stillet spørgsmål vedr. teaterets forpligtelser, hvis man bliver 
godkendt som egnsteater. Joachim oplyser, at man forpligter sig til to 
årlige forestillinger. 

 Spørgsmål vedr. familiemedlemsskab. Visti oplyser, at alle i husstanden er 
medlemmer. 

 Spørgsmål vedr. kommende forestillinger. Joachim oplyser, at Teateret 
har rettighederne på Nøddebo Præstegaard, og at han har et ønske om at 
opføre den. 

 Det kommenteres, at man skal sørge for Borreby Teaters synlighed, så 
folk ikke glemmer, at det eksisterer, og at man bør værne om de frivillige. 
Især i denne periode hvor aktiviteterne for de frivillige har været meget 
begrænsede. Man risikerer, at folk kigger andre steder hen. 

 Stor tak til Visti fra hele Billetgruppen. 
 Stor tak til Visti fra Margit Geil. 
 Visti oplyser, at han stadig står til rådighed og takker for gode oplevelser 

og tider på Borreby. 
 Dirigent Jørgen Damgaard takker for god ro og orden 


