
          Rønne, den 27. februar 2023 
 

Referat af Bornholmsk Amatørscenes ordinære generalforsamling 
 

Mandag den 27. februar 2023 kl. 19.00 i caféen på Rønne Theater 
 
Formand, Bodil Lundqvist, bød de fremmødte velkommen. 
Derefter blev ”Når dâjn i roser dølmar” sunget, som indledning. 
      
 DAGSORDEN: 

 
0. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kim Tørnstrøm, som blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 

 
1. Formandens beretning 

 
”Bornholmsk Amatørscene 
Formandens beretning for 2022. 
 
Siden BA’s sidste generalforsamling er 1 af vores trofaste medlemmer gået bort. 
Først i oktober måned 2022 døde Lisbeth Kjøller, 82 år gammel. Lisbeth havde 
været syg ien tid, men var ved godt mod, da hun mærkede, at hun snart ville 
lægge sig til hvile. 
Alting har sin tid, sagde hun smilende til mig få dage før hendes død. 
Vores Lisbeth, som jeg altid siger, har spillet klaver til en del af vores forestillinger 
– og ikke mindst kommet med nybagte boller til os alle, når vi var på med en 
forestilling. Hun sagde også denne sidste dag, at hun var ked af, at hun ikke 
havde nogle boller liggende i 
fryseren til os. Sådan var Lisbeth. 
Ære være Lisbeth Kjøllers minde. 
Lad os mindes Lisbeth med 1 minuts stilhed! 
 
___________________________________ 
TAK 
 
2022 blev et forrygende godt år med 50 års jubilæum i februar og en fantastisk 
forestilling ”Fortuna – Lokkans Godinja” i november. Åh ded gjik jo hivans alt 
sammans –mdet vil sige, at vi både har modtaget penge men også har brugt 
penge, som aldrig før i min tid. Og jeg har nu været formand for BA i 16 år. 
Til forsvar omkring regnskabet, vil jeg oplyse – måske minde jer om – at vi jo ikke 
havde nogen forestilling i 2020 p.g.a. Corona. Altså ingen indtægt siden 2018. 
Men det kommer kasserer Søren Jensen nærmere ind på under punkt 2, hvor 
han gennemgår regnskabet. 
Jubilæet afholdt vi, som vi havde lagt op til, med kaffe og kagemand den 5. 
februar og med dejlig underholdning på scenen, og et par prækener. 
En overraskelse havde vi også i ærmet – som nævnt i min sidste beretning fik vi 
overrasket Alex Speed Kjeldsen, som er sprogforsker ved Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab, med en donation på kr. 50.000,- til brug ved det 
videre forskningsarbejde omkring den digitale bornholmske ordbog. Og han blev 
meget overrasket og rørt, for vores gave. 
Gaven fik han efter at have fortalt om det igangværende ordbogsprojekt, men 
også om Bornholmsk Amatørscenes store indsats for at bevare det klassiske 
bornholmske sprog gennem opførelsen af dialektkomedierne. 
 



Vi havde jo en overraskelse mere – nemlig en meget flot 50 års Jubilæumsbog. 
Den blev, som også nævnt i min sidste beretning, lavet i et fantastisk samarbejde 
med Brian Christensen og Palle Sülvestersen fra Hakon Holm. Tak for det. 
Jeg vil her endnu engang takke alle de tidligere og nuværende medlemmer, som 
bidrog med informationer, gamle programmer og plakater m.m. til bogen 
Men ud over donationen til Ordbogsprojektet på 50.000 kr., og en fantastisk flot 
Jubilæumsbog til 50.000 kr., valgte vi at sælge nogle af BA’s aktier/obligationer, 
hvilket jo kan ses af regnskabet. 
Vi søgte også nogle Fonde om økonomisk bistand til Jubilæumsbogen, og fik 
tilkendegivelse og en donation på 10.000 kr. fra Bornholms Brand, som vi her 
endnu engang siger mange tak til og for. 
Endnu engang tusind tak til alle, der hver på jeres måde gjorde Jubilæet til en 
dejlig dag! 
Tak til TV2 Bornholm for fine tilbageblik af BA’s produktioner gennem tiderne på 
storskærm. 
Rigtig mange – både gamle som nye medlemmer – var mødt op og fik, efter hvad 
jeg hørte, en rigtig dejlig eftermiddag. Alle fik udleveret den flotte Jubilæumsbog. 
Omkring 70 personer mødte op denne dag. Dejligt. 
 
Nå men, va’ e’ed som sjer? Brænjer lokommet monne? 
I 2022 opsagde Segen/Almegårds Kaserne vores aftale om lagerrum. Det blev 
vi meget kede af, da det var et fint og billigt sted. De skulle selv bruge rummene 
til beboelse. 
Vi søgte rundt omkring for at finde et nyt sted til vores kostumer og scenografi. 
Jeg tror vi forespurgte over 20 steder, men ingen havde plads. 
Dog fik vi en aftale med Bornholmerkirken i Vestermarie på et lagerrum. På trods 
af at det er et meget dyrere sted, måtte vi indgå aftale. Den årlige pris for leje er 
kr. 18.000,-, hvilket desværre er væsentligt dyrere end de ca. kr. 6.000,- vi betalte 
i årlig leje til Segen. 
Dette påvirker også vores udgifter. 
 
Og nu til vores fine forestilling i november 2022 - ”FORTUNA – Lokkans Godinja”, 
der havde premiere torsdag den 10. november. Stykket er skrevet af Morten 
Poulsen fra Nexø i 2012. 
Efter mange søgninger og efterlysninger fandt vi endelig vores 1. elsker til rollen 
som Jacob, og sikke en skøn ung mand Bastian Noreen Larsen er. Han spillede 
sin rolle som om han aldrig havde prøvet andet. Han spillede så fint op til den 
unge frøken Stina i stykket. Den unge frøken blev spillet så flot og dygtigt af Maria 
Pauk Mosegaard. 
 
Vi satsede meget på, at fru Corona og andre dumme ”pedemedier” holdt sig væk 
fra os. Og det gjorde de. 
Dog måtte vores mangeårige lysmand Per Rasmussen lægge sig under kniven, 
men hvis ded inte hadde vad for goa teâtervenner me forstan på sâgerna, som 
hurtigt tråtte te, så va’ ded hela gåd ad Røskersen te. Stor tak til Michael 
Brøndum, Joar, Trine Køhlert og Claus Munch som trådte til, da det hele brændte 
på – då lokommet brænjde. Også stor tak til vores instruktør Brian Horst 
Sørensen, som sad og kørte lyset sammen med Trine – og også nogle gange 
alene. 
 
Ud af regnskabet kan I også se, at der er et større underskud i 2022. 
De nye kostumer blev noget dyrere end forventet. Kr. 22.000,- mere. 
Vi betalte i alt kr. 97.000,- inkl. moms til Gevandt v/Pernille Vestergaard for disse 
fine kostumer, men heldigvis havde vi søgt fonde til at hjælpe os med disse nye 
kostumer, og vi fik donationer på i alt kr. 63.000,-, hvilket vi er meget glade for. 
Sparekassen Bornholms Fond donerede kr. 20.000,- 
Brdr. E., S. &amp; A. Larsens Legat kr. 15.000,- 
Bornholms Brand kr. 25.000,- 
DATs kr. 3.000.- 
Endnu engang siger vi her tusind tak for de fine donationer til hjælp til kostumer. 
Tusind tak til alle, som på hver deres måde har bidraget til Fortunas succes og 
smukke kvalitet. 
Selvom der kun var 1711 inde og se forestillingen i 2022 mod 2669 i 2018 som 
var Sømkassan, så er vi dog meget tilfredse. 
 



Jeg vil også sige tak til BA’s trofaste og de nye medlemmer for støtte, og jeg vil 
ikke mindst her sige tusind tak til mine bestyrelseskolleger for et rigtigt godt 
samarbejde. 
Det er dejligt, når det hele bare fungerer. 
Så her til sidst vil jeg gerne, at vi alle rejser os og råber et 3 foldigt Leve /HURRA 
for Bornholmsk Amatørscene. 
Bodil Lundqvist 
Formand Bornholmsk Amatørscene 
27. februar 2023” 
 
Godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

 
2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab (kopi medsendt) 

Der spurgtes til det kommunale tilskud til brandvagter. Kassereren pointerede, at vi først har udgiften, 
og derefter søger om tilskuddet, men at det ikke har været et problem. 

 
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

På valg er:  
Brian Horst Sørensen – for 1 års periode - genvalgtes 
Søren Jensen – for 1 års periode - genvalgtes 
Ebbe Munch Larsen – for 2 års periode – genopstillede ikke 
Bodil Lundqvist – for 2 års periode – genopstillede ikke 
Kim Tørnstrøm – for 2 års periode – genopstillede ikke 
Bestyrelsen pegede på disse tre, som blev valgt: 
Mia Blom 
Ole Johansen 
Mette Gude 

 
4. Valg af suppleant og revisor, samt medlemmer til repræsentantskabet i Rønne Theater 
 

a) Valg af suppleanter – på valg er  
Jimmy Toghøj Hærup – 2 års periode 

 Erik Hørringsen – 1 års periode 
Begge genvalgtes 

 
b) Valg af revisor – på valg er  

Lisbeth Krak Hansen – 1 års periode 
Lene Borg – 2 års periode 

 Begge genvalgtes 
 

c) Valg af medlemmer og personlige suppleanter til Rønne Theaters repræsentantskab 
 
Bestyrelsen foreslog, at foreningen overgår fra at have personlige suppleanter til at have 
sideordnede suppleanter til Rønne Theaters repræsentantskab. Dermed falder behovet for antallet 
af suppleanter fra 5 suppleanter til 3. Dette blev vedtaget af generalforsamlingen. 

 
Medlemmer:  Personlige Suppleanter: 
Brian Horst Sørensen genvalgtes Kim Tørnstrøm – genopstiller ikke 
Erik Hørringsen genvalgtes   Niels Ole Blem – genopstiller ikke 
Mia Blom genvalgtes   Anne-Grethe Rasmussen genvalgtes 
Bodil Lundqvist – genopstiller ikke  Søren Jensen 
Ebbe Munch Larsen genvalgtes Charlotte Kozuch genvalgtes 
Sren Jensen Valgtes  Jimmy Toghøj Hærup genvalgtes 
    

 
5. Bestyrelsen forelægger sine planer for den kommende periode 

Bestyrelsen har besluttet at ville opføre en forestilling på Rønne Theaters gamle scene i november 
2024. Hvilken forestilling er ikke fastlagt endnu, men op til den nye bestyrelse. Øveperiode og 
spilleperiode er booket i Rønne Theaters kalender. 

 
6. Fastsættelse af årskontingent p.t. kr. 50,- pr. medlem. 

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning til kr. 75,- pr. medlem, men dette forslag faldt.  
Generalforsamlingen foreslog i stedet en stigning til kr. 100,- pr. medlem. Og dette forslag fandt gehør 
på generalforsamlingen. Derfor fastsættes årskontingentet fremover til 100,- kr. pr. medlem. 

 
7. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før 

generalforsamlingen) 



Ingen rettidigt indkomne forslag. 
 

8. Eventuelt 
Bodil Lundqvist blev af bestyrelsen udnævnt til æresmedlem af Bornholmsk Amatørscene 

 De afgående bestyrelsesmedlemmer fik hver en gave. 
 Hilsen fra Lis Brendes; tak for alt hvad der gøres for at bevare det bornholmske sprog. 
 
Referent 
Brian Horst Sørensen 


