
Formandens beretning 

2015 

 

Formandens beretning 2015 

 

Jeg synes, at dette år har vist, at sammenholdet og foreningsånden lever i bedste velgående her i det 

lille hus på Krudtværksalleen. Vi har kæmpet sammen og samtidig haft det rigtig sjovt. Og det er jo 

vigtigt, at når vi bruger så meget af vores fritid, så SKAL det også være sjovt og givtigt.  

 

Året startede med, at vi kastede os ud i en hel ny måde at lave teater på. 10-minuts-plays. Her blev 

samlet små individuelle stykker til ét, for så at danne et samlet udtryk. På denne måde skabtes et 

univers, hvor publikum, fik lov at følge forskellige menneskers historier, sat i perspektiv til 

hinanden.  

Efter at stykkerne var blevet valgt ud skulle endnu et stort arbejde påbegyndes.  De skulle 

oversættes til dansk. Det har medlemmer af Støbeskeen selv gjort. Et stort og rigtig flot arbejde. 

Tak for det. 

Det blev en enestående forestilling, der tog os igennem de mest sårbare, sjove og finurlige sider af 

livet.  

Det var en kæmpe hold-præstation, som blev styret af Bettina og Bente med hjælp fra Signe 

Allerup.  

På Kant med livet havde premiere d. 16. april og spillede 8 gange med en belægningsprocent på 50 

%. 

 

Samtidig med denne forestilling var en lille gruppe i gang med at planlægge DATS festivalen, 

faktisk havde gruppen været i gang længe. Det blev til flere møder, mange mails og utallige aftaler 

og opgaver der skulle holdes styr på og uddelegeres.  

Fredag d 8/5 blev festivalen sat i gang med en flot reception med flere taler og vores egen 

forestilling lige bag efter. Nu skulle forberedelserne stå sin prøve – havde vi husket alt? 

30 af Støbeskeens medlemmer hjalp til denne weekend og alle var villige til at træde til, hvor der 

var mest brug for dem.  

Søndag d. 10/5 sen om eftermiddagen sad jeg stolt og træt i min sofa og tænkte weekenden 

igennem. Det havde været en hel fantastisk oplevelse at møde andre testertosser fra hele landet, alt 

klappede og der var styr på alt – ellers blev der det, men det største var det sammenhold 

Støbeskeens medlemmer viste denne weekend.  Tak til jer alle sammen. 

 

Årets sommerfest d 6/6 blev til en festlig dag. Vi mødte alle op i enten matrostøj, sommerhat, 

badedragt eller bikini. 

Vi skulle påmønstre i Støbeskeen kl. 14, hvor der blev serveret kaffe og hjemmebag. Hvorefter blev 

der pakket en kurv med nødproviant og vi drog ud i det blå. En dejlig tur med Frederikke. 

Vi returnerede til Støbeskeen, hvor vi gik ombord i en dejlig middag. Der var i dagens løb 

forskellige former for spil og leg, afsyngning af fællessange og senere vild dans. Tak til alle der var 

med til at gøre dagen perfekt. 

 

Bestyrelsen med Camilla som tovholder arrangerede en lille fællestur til Gribskov kultursal for at se 

Dramaternes nye stykke. Stykket hed "Det er menneskeligt at fejle", og turen fandt sted torsdag d. 

30 juli. 

 

Bestyrelsen bruger meget tid og mange spekulationer på at løse vores udfordring med manglende 

instruktører, og da vi ikke kunne finde en instruktør til efteråret påtog Bente og jeg opgaven, Vi 

ville lave efterfølgeren af Ægtemand på deltid nemlig Fanget i nettet. Det var gudskelov ikke svært  
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at finde spillere og bagfolk, så vi kom i gang i rigtig god tid. Det var et rigtig godt forløb, hvor alle 

løftede i flok. 

Fanget i nettet havde premiere d. 5. nov og spillede 15 gange med en belægningsprocent på 98. 
 

Jeg tør dårlig nævne vores indgang. Vi valgte ikke at benytte os af byggetilladelsen, da 

tilbygningen var for dyr i forhold til vores behov. Vi har været i dialog med et tømrerfirma, som 

gerne vil lave et tilsvarende halvtag/indgang. 

 

Vi har fået samme firma til at lave resten af hylderne på loftet, så nu er det ellers i gang med at 

sætte ting på plads. 

 

Festudvalget gør et kæmpe arbejde i forhold til premierearrangementer og fester for medlemmerne. 

Jeg tror, at de velorganiserede fester er medårsagen til det store deltagerantal. 

Julefrokosten d. 12. dec. var endnu engang en forrygende fest med alt, hvad der tilhører. En kæmpe 

tak til jer i festudvalget, men især en tak til, at I stadig gider komme dagen efter og rydde op. Og tak 

til jer, der løbende rydder op. 

 

Jeg vil gerne opfordre alle til at benytte vores medlemsside på hjemmesiden. Her ligger referater, 

telefonlister mm 
 

Jeg vil sidst gerne takke jer alle for Det gode samarbejde, jeres entusiasme, gå-på-mod og ikke 

mindst jeres gode humør. 

 

Pernille Prag 
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