Årsberetning for foreningsåret 2020/2021 aflagt på generalforsamling den 1. oktober 2021.
Kære alle – det er, på alle måder, en meget større fornøjelse at stå foran jer i dag med denne sæsons
årsberetning
Igen i år startede vores sæson fantastisk ud, vores tilmeldinger til audition var stor på trods af
usikkerheden om, om vi overhovedet kunne få lov til at gennemføre. Og sikke da en flok der mødte
op til vores auditions – vi lærte på de dage at Thorning og omegn har virkeligt mange dygtige
drenge og piger. Så vores niveau var igen højt – og det var humøret også på trods af diverse
forholdsregler og retningslinjer.
Allerede den 6/12 var det muligt at melde officielt ud om årets hold og vi gik på juleferie med en
fantastisk følelse af, at det her bare ville blive godt.
Og vi fik ret – sikke da en forestilling det blev! Ikke mindst pga en stor velvillighed til omskiftelige
regler, nye retningslinjer og utallige mails med nye foreskrifter. Og I tog det hele med godt humør.
Vores scenebyggere kom i gang senere end normalt og blev yderlige vanskeliggjort at en ordentlig
omgang regn i den periode, hvor der skulle males. Kostumen kom først i gang i april og der blev
gået på kompromis med sminke, hår og alt mulig andet. Og publikum opdagede ingenting!
Vi kan, fra bestyrelsen ikke takke nok for alles lyst til at deltage på trods af alt det bøvl vi mødte i
processen og vi har igen vist, hvor meget vi kan, når vi løfter i flok. Tak igen til jer alle.
Ventetiden har bestyrelsen og den kreative ledelse brug på flere ting:
Vi har ledt efter flere kræfter, således at der ikke ligger unødvendigt store opgaver på enkelte
personer i organisationen. Det er ikke en nem opgave, men der er alligevel dukket et par nye op til
en del af de praktiske opgaver. Vi håber naturligvis, at de stadig er interesserede i at indgå i vores
forening, selvom vi har ligget stille i år.
Bestyrelsen har haft kontakt til funktionslederne og som det ser ud nu, så fortsætter alle ind i næste
periode, det er vi glade for. Tak for det
I denne sæson vil bestyrelsen sammen med forskellige arbejdsgrupper arbejde hen imod nogle hårdt
tiltrængte nyinversteringer. Der er skabt kontakt til Thorning skole med henblik på at få restaureret
musikhuset – Tak til Christian Funch for at initiere denne kontakt.
Scenebyggerne har været til møde med Niels Erik og Malthe, hvor der er blevet brainstormet i
forhold til et nyt scenegulv og nyt værktøj
Derudover så arbejder bestyrelsen på laves strukturen en anelse om ift bestyrelseskontakterne til
funktionslederne og vi vil bestræbe os på, at mødes lidt mere med jer i denne sæson. Når vi har
konstitueret os vil der komme en mail ud med informationer om dette

Endnu en gangtak til alle de frivilliges arbejdsindsats. Tak til alle vores sponsorer og kommunen,
som har ydet økonomisk eller praktisk hjælp til foreningen i det forløbne år.
Også tak til de forskellige udvalg, som gør et stort stykke arbejde for foreningen. Og tak til
bestyrelsen for godt samarbejde gennem året.
Vi glæder os til næste sæson.

Tak til alle

