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Dagsorden 
Deltagere:  
Bo, HP, Torben, Thy Rock 
Henning & Vagn, Thy Folkemusik 
Eva, Kulturrummet 
Kristina, Plantagehuset 
Martin Brun, Musikskolen 
Svend, Musisk Forening Frøstrup 
Chris Poulsen, Thisted Musikteater 
Lars Himmelstrup, Rytmus Thisted 
Simon Toftdahl Olesen, Alive FesTIVAL 
Ove Hegnhøj, Jazz i Thy 
Martin Kondrup, Thisted Kommune 
Torben Overgaard, Byrådssmedlem. 

1. Valg af dirigent og referent 

Chris Poulsen er foreslået af bestyrelsen som ordstyrer, Kennet som referent – begge 
valgt. 

Mødet indledes med en navnerunde. 

2. Bestyrelsens årsberetning 

Formand Ove Hegnhøj gav et kortere oprids af tiden under Covid-19, og den deraf 
følgende økonomiske situation. Der blev produceret færre arrangementer, og deraf et 
større overskud på bundlinjen. Samarbejdet med den daglige ledelse blev rost. 

Investeringer er stillet i bero, og bestyrelsen har fulgt den økonomiske udvikling tæt 
under forløbet med nedlukning. Egenkapitalen står klar for fremtidige investeringer. 

Der er en god udvikling i medlemsforeningerne, blandt andet med en fælles PR- 
indsats. Samarbejdet i Spillestedet Thy er givende og konstant i udvikling. 

74 arrangementer nåede vi i 2021. 

URT mangler i det fælles rum og bestyrelsesregi. Det er ærgerligt. 

Plantagehuset har været et fokuspunkt, og der er indledt et godt samarbejde og en 
fin dialog med de respektive parter. 

Status for de første 5 år – vi er etableret! Kendt af de fleste i Thy, og bestyrelsen har 
allerede taget fat i nye udviklingsprojekter for genudpegning og ansøgning 2024. 

Med inspiration fra El-selskab, håndbold og teater, kigges der mod Mors. 
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Netværks- og Genrespecifikke Spillesteder er dukket op som et potentielt scenarie for 
ny udpegning. Ny kasket, men samme indhold i princippet. 

Formand Ove Hegnhøj takker af, uden at være hverken træt eller utilfreds. Tiden er 
vigtig, og et generationsskifte er nu en mulighed med den bedste timing. 

Ove fortsætter gerne i bestyrelsesarbejdet. 

Tak for 2021. 

Kommentarer: 

Det virker naturligt for repræsentantskabet at der skules til Mors, både geografisk, 
men også i forhold til det antal gæster vi modtager fra Mors. 

Der blev spurgt til Struer som potentiel samarbejdsby: Der er ikke konkrete tiltag 
for dette. 

Eva Sjælland orienterer om en talentfestival efter Covid. Et større bredere 
samarbejde i Kulturrummet. 

3. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

4. Udpegning og optagelse af medlemmer af repræsentantskabet 

Henvendelse fra Vestervig: De søger måske næste år. 

TCMA har været inaktive over en årrække og udskrives. De er yderst velkommen 
tilbage, når aktiviteterne kommer tilbage. 

5.     Valg af bestyrelse: 

På valg er: Mads Bakke (modtager ikke genvalg), Alive; Sv. Aage Larsen, Musisk 
Forening Frøstrup; Jacob Cederholm, (modtager ikke genvalg) URT; Vagn Thorning, Thy 
Folkemusik. 

Svend, Vagn Chris, Ove, Torben og Lars fortsætter gerne – de er valgt. 

Simon Olesen vælges ind fra Alive Festival. 

6. Fastsættelse af dato for næste repræsentantskabsmøde. 

Torsdag 13. april 2023 kl. 17 i lokalerne på Festivalpladsen hos Thy Rock. 

7. Eventuelt. 
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Tak til afgående Formand Ove – modtager vin fra Kennet. 

Der spørges ind til Thisted Musikforening – den ligger stille. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 

 

 

15. marts 2022 

Ove Hegnhøj 


