Referat Repræsentantskabsmødet 10. august 2020
Afholdt i Plantagehusets café fra kl. 17 - 19.
1. Valg af dirigent og referent
Formand Ove Hegnhøj byder velkommen og indstiller at Gustav Sieg er dirigent.
Gustav modtager opgaven og efterlyser referent. Kennet Bøgehøj melder sig.
Formalia byder at der skal være et flertal af medlemsforeninger repræsenteret, derfor undersøge
hvilke foreninger der er tilstede:
Musisk Forening Frøstrup – Niels og Svend Åge
Jazz i Thy – Ove Hegnhøj
Rytmus Thisted – Lars Himmelstrup
Thisted Musikteater – Ove Hegnhøj
Thy Folkemusik – Vagn Thorning og Gustav Sieg
Thy Rock – Torben ”Julle” Rasmussen
URT – Emma og Jacob
Alive – Emma
Sydthy Teater (TCMA) – ej mødt.
TMC – ej mødt.
Thisted Kommune – Eva Sjælland
Plantagehuset og Musikskolen i Thy – Martin Ubbesen
Kulturrummet – Eva Sjælland
Det bekendtgøres at hver fremmødt forening har to stemmer hver.
Fremmødte uden stemmeret: Helle Olesen, Thisted Kommune & Kennet Bøgehøj, Daglig Leder
SpThy.
2. Årsberetning v. Formanden, Ove Hegnhøj
Regnskab, ledelsesberetning og revisionsprotokol m.v. godkendt digitalt i nedlukningsperioden af
samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Der blev forklaret om forårets udfordringer, og den underlige tid vi har været igennem – specielt
set i lyset af hvor godt vi var kommet i gang med 2020.
Da 2020 gik i stå, blev de fleste arrangementer flyttet til efteråret, andre blev aflyst. Det får
naturligvis konsekvenser for efterårsprogrammet.
Der var en positiv udvikling i spillestedets virke, og i 2019 blev der afholdt 102 koncerter, heraf 88
m entré. Der blev solgt færre billetter, hvilket skyldtes et lavere antal store koncerter.
Økonomisk mådehold, trods investeringer i scene, lyd og lys i plantagehuset. Investeringerne har
direkte besparende effekt på løbende udgifter.
Underskud på ca d.kr. 70.000, af en omsætning på godt 2 millioner – tilfredsstillende siger
bestyrelsen.

Evalueringen med Statens Kunstfond og projektstøtteudvalget i maj 2019 gik meget fint. Der var
rosende vendinger og den skriftlige tilbagemelding indikerede at de var meget tilfredse med
udviklingen i Spillestedet Thy.
Rosen har bidraget til genudpegning som tilkom os i foråret 2020, således er Spillestedet Thy også
et Regionalt Spillested i perioden 2021-2024.
Midtvejsevaluering og proces om genansøgning med Thisted Kommune, er forløbet meget
tilfredsstillende. Byrådet godkendte i første behandling vores ansøgning i overslagsårene.
Lukkeperioden og efterfølgende publikumsbegrænsninger har vide konsekvenser, og der er mange
ubekendte faktorer i forhold til lokaler og kapacitet. Det er derfor nævnt for Thisted Kommune, at
yderligere flytninger til andre lokaler fra Plantagehuset, har store økonomiske konsekvenser. Idet
vi betaler en anseelig husleje i Plantagehuset, vil vi følge udviklingen og reagere hvis
konsekvenserne bliver for store. Thisted Kommune må tage et medansvar, idet Plantagehuset ikke
kan benyttes som planlagt.
Disse udfordringer skal beskrives og udfoldes i samarbejde med Kulturrummet, således vi i
fællesskab finder nogle gode løsninger.
Udfordringerne med planlægning af alternative koncerter, er og bliver ressourcer.
3. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.
4. Udpegning og optagelse af medlemmer af repræsentantskabet
Der er ikke modtaget nogle ansøgninger om optagelse.
TMC og det daværende TCMA vil blive kontaktet for opklaring over aktivitetsniveau og interesse i
fortsat medlemskab.
5. Valg til bestyrelsen
Ikke på valg: Ove Hegnhøj, Torben Rasmussen, Chris Poulsen og Lars Himmelstrup.
Nyvalgte: Sven Åge Larsen, Mads bakke, Jacob Cederholm, Vagn Thorning.
Bestyrelsen indkaldes snarest for konstituering og første møde.
6. Fastsættelse af dato for næste repræsentantskabsmøde
Det indstilles at næste møde bliver mandag d. 12. april 2021. Vedtaget.
7. Eventuelt
Tak for god ro og orden.

