
SPILLESTEDET THY – REPR. MØDE – 29.04.2019 

Tilstede: Musik Forening Frøstrup, Jazz i Thy, Rytmus, Thisted Musikteater, Thy 
Folkemusik, Thy Rock, TMC, URT, Alive, Musikskolen i Thy, Plantagehuset, 
Kulturrummet og Kulturtjenesten. 

Afbud/ikke mødt op: Thisted Kommune og Sydthy Teater- og Musikselskab (TCMA) 

1. Valg af dirigent og referent. 
 
- Gustav Sieg bliver foreslået til dirigent – og accepterer. 
 
- Anton Skovmose er valgt som referent.  
 
-     Repr. mødet er vedtaget som lovligt varsel, og derfor accepteret.  

2.     Bestyrelsens årsberetning. 

      -     Ove beretter om året. 

Bestyrelsens årsberetning for 2018 

Spillestedet Thys andet år som regionalt spillested har været yderst positivt. 

De enkelte foreninger, der indgår i Spillestedet Thy har været gode til at planlægge og 
afvikle mange spændende koncerter. I alt nåede vi over 100 koncerter. 

Spillestedet Thy har slået sit navn fast, og befolkningen har fået et righoldigt udbud af 
rytmisk musik, som ikke ville have været mulig uden bevillingen som regionalt 
spillested. 

Desuden er publikumstallet steget kraftigt i 2018 i forhold til 2017. 

De enkelte musikforeninger har haft frihed til at arrangere i tråd med de traditioner, der 
har hersket i Thy, inden spillestedsbevillingen kom i hus. På denne måde har 2018 
været et år, hvor vi har kunnet tilbyde musik inden for de genrer og stilarter, som 
foreningerne identificerer sig med; men samtidig har spillestedsbevillingen givet 
muligheder for at søge nye veje og udbyde endnu mere og andre navne, end dem vi 
normalt har kunnet trække til Thy. 

M.h.t. den økonomiske drift har bestyrelsen valgt at føre en relativ stram 
omkostningsstyring videre, så vi er kommet igennem det andet år uden økonomiske 
problemer. Vi har været afventende med investeringer og større anskaffelser, da vi hele 
tiden har måttet følge udviklingen i billetsalg og andre indtægter i en situation, hvor vi 
ikke har kunnet være sikre på, om indtægterne kunne matche budgettet. Nettoresultatet 
er et pænt overskud på ca. kr. 73.000. 

2019 er også kommet godt i gang. Stort set hele musikprogrammet for første halvår var 
på plads ved årets begyndelse. Planlægningen af efterårets program er i fuld gang i de 
enkelte foreninger. 



Endelig skal det nævnes, at vi her i foråret evalueres af både Thisted Kommune og 
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Forberedelserne er i gang, og vi 
møder statens repræsentanter i Århus på torsdag. 

Evalueringen skulle gerne give et godt afsæt til udarbejdelsen af ansøgningen til den 
næste 4 års periode 2021-2024. 

 

- Flere har spurgt ind til økonomien ift. barsalg, fordi det ikke er helt klart, hvilket 
barsalg der er i og omkring foreningerne.  
 
Grundet den struktur, der blev lagt ind i Spillestedet, er der lavet forskellige 
’overenskomster’ med de forskellige foreninger, hvor barsalg er forskelligt ift. 
Foreningerne, og om de beholder det selv.  
 
 

- Reaktioner på Alive og Thy Rocks rolle i samarbejderne?  
 
Thy Rock har otte foreninger stående bag sig. Frivilligheden er essensen. Thy Rock 
er villig til at kigge på afrapporteringen af deres enkelte koncerter sammen med 
Spillestedet. 
 
Alive synes samarbejdet går fint. De er pt. igang med at ansøge om flere 
arrangementer pr. år. De er klar på at kigge videre på samarbejdet til sommer.  
 
Alive vil gerne have rettet op på økonomien ift. deres ansatte.  
 
Kennet efterspørger større marketings- og promotionsarbejde ift. koncerter mellem 
Thy Rock, Alive og Spillestedet.  
 
Der ses muligheder for et øget samarbejde.  
 
 
 

 
 

3. Indkomne forslag. 
 
Forslag fra bestyrelsen vedr. nedlæggelse af Musikrådet 
 
Repræsentantskabet kan foretage vedtægtsændringer iflg. § 14 
 
Bestyrelsen foreslår, at Musikrådet nedlægges, hvilket betyder, at der skal ændres i 
vedtægtens  
§3, §5 stk 1 og 2, samt at §8 udgår. 
 
I §3 slettes sidste sætning. 
I §5 stk.1 slettes ”og musikrådet”. 
I §5 stk.2 slettes ” 6. Valg af musikråd”. 
§8 udgår helt og efterfølgende paragraffer omnummereres. 
 
Ændringer i vedtægten skal træffes af repræsentantskabet med ¾ flertal på 2 på 
hinanden følgende repræsentantskabsmøder afholdt med mindst 14 dage og højst 1 
måneds mellemrum. 



 
 
Problemet med musikrådet har været, at opgaverne ikke har været defineret på 
forhånd. Derfor har de brugt meget tid på at definere deres rolle. Kennet har brugt 
meget tid som ’tovholder’ på dette organ. Der har derved heller ikke været det store 
output fra rådet, som man måske havde regnet med.  
 
-     Man har forsøgt at holde ’visionsmøder’ omkring musikrådet, hvor der desværre har 
været for meget afbud.  
 
-     Møderne har været meget uklare, og der har ikke været det store indhold.  
 
- At få opgjort og bestemme den kunstneriske profil af spillestedet har været svært at 

udføre i praksis, da Kennet i sidste ende sidder og booker størstedelen af 
koncerterne.  
  

-     Der er opbakning om ’forum-møder’ på tværs af foreningerne, genrene og lign. 
 
Musisk Forening Frøstrup, Jazz i Thy, Rytmus, Thisted Musikteater, Thy Folkemusik, 
Thy Rock, TMC, URT, Alive, Musikskolen i Thy, Plantagehuset, Kulturrummet og 
Kulturtjenesten har alle stemt ”Ja” til nedlæggelse af musikrådet og ovenstående 
vedtægtsændringer til følge.   
 
Forslaget skal til anden afstemning på et repræsentantskabsmøde inden for 14 dage til 
1 måned. 

 

4.     Udpegning og optagelse af medlemmer af repræsentantskabet. 

      -    Ingen forslag. 

5.     Valg af bestyrelse. 

      -    Følgende er på valg til bestyrelsen: Lars Himmelstrup, Torben Rasmussen, Chris 
Poulsen og Ove Hegnhøj 

      -    Svend Åge Larsen, Christian Søndergaard, Mads Bakke, Gustav Sieg, Preben 
Dahlgaard sidder endnu et år i bestyrelsen.  

     -    Anton Skovmose stiller sit mandat til rådighed, da han flytter fra Thy. 

     -    Gustav foreslår at vi vælger 4 for 2 år og 1 for et år til erstatning for Anton. 

     -    Lars Himmelstrup, Torben Rasmussen, Chris Poulsen og Ove Hegnhøj er genvalgt 
igen for 2 år. 

     -    Emma Katrine Hargaard bliver nyvalgt med base i URT i år. 

     -    Valget er godkendt 

 



 

6.     Valg af musikråd. 

    -   Det nuværende musikråd fortsætter, indtil musikrådet evt. endeligt nedlægges.  

Det er blevet godkendt. 

 

7.     Fastsættelse af dato for næste repræsentantskabsmøde. 

    -    Mandag d. 27 april 2020 er forslået. Det er vedtaget. 

8.     Eventuelt. 

    -    Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde og ekstraordinært repræsentantskabsmøde 
om cirka 3 uger.  

    

 
 


