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Odsherred Teater 

Resultatopgørelse 1/1 2017 - 31/12 2017 

Indtægter budgettal regnskab 

2017 2016 

i 	Salg forestillinger, turne 160.413 134.000 165.910 

2 	Salg forestillinger, stationært 303.308 255.000 209.555 

3 Øvrige indtægter 309.103 50.000 277.064 

Indtægter i alt 772.824 439.000  652.529 

Udgifter 

4 Lønninger 3.877.880 3.813.572 4.134.597 

5 	Produktionsomkostninger 239.052 345.000 314.334 

6 Salgsomkostninger 400.086 220.000 360.176 

7 Turneomkostninger 147.888 135.000 65.685 

8 Autodrift 71.923 104.000 114.029 

9 Administrationsomkostninger 513.941  416.000 559.456  

io Andel i fællesomkostninger 157.058 235.000 242.510 

11 Arrangementsudgifter 320.576 10.000 200.134 

12 	Husleje 786.842 774.000 222.533 

13 	Etableringsudgifter i forb. m flytning 514.311 250.000 354.727 

Andet o o 540.251 

Udgifter i alt 7.029.557 6.302.572 7.108.432 

Resultat OT før tilskud 6.256.733 -5.863.572 -6.455.902  

Renteindtægter 98 1.339 

Renteudgifter -169 -328 

Renteudgifter i alt -71  Lou. 

14 Tilskud Kommuner og Stat 5.903.525 5.903.525 5.553.525 

15 Andre tilskud og indtægter 501.834 o 927.804 

Tilskud i alt 6.405.359 5.903.525 6.481.329 

Resultat 1/1 - 31/12 2017 148.555  39.953 26.438 

Egenkapital pr 31/12 2017 herefter 	 520.583 
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1. Salg af forestillinger turne: 

36.653 

53.000 

Pim og Theo 

HO ES 

KII< 70.760 

Salg af forestillinger turne i alt 160.413 

2. Salg forestillinger Stationært 

KIK 10.200 

Nina Kære Nina 9.528 

Bankovarieté 165.054 

Diverse gæstespil 118.526 

Stationære indtægter i alt 303.308 

3. øvrige indtægter 

Salg buffet og suppe 196.448 

Lokaler etc. TOMO 28.572 

Annonce/PR andel TOMO 42.300 

Gavekort 7.460  

Salg biler 20.000 

Diverse 14.323 

Øvrige indtægter i alt 309.103 

Indtægter i alt 772.824 
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4. Lønninger 

Ledelse og administration i alt 1.212.384 

Teknisk personale 658.920 

Skuespillere, faste 708.895 

Skuespiller, instruktør, scenograf, 

musikere 366.479 

Teknikerassistenter 275.348 

Teknikerelev 90.103 

Honorar 133.288 

Mediemedarbejder 247.175 

I alt 

øvrige Lønomkostninger: 

3.692.592 

Pension 425.506 

ATP 35.784 
Flexbidrag 29.997 
LG, AER, AES 45.300 

øvrige lønomkostninger i alt 536.587 

Diverse lønrefusioner: 

Refusion Flexjob -259.526 

Fair Plays andel Elev -28.084 

Refusion Elever fra AER -39-750  
AUB -5.000 

Barsel -264 

Erhvervsmæssige Medietilskud -18.675 

Diverse lønrefusioner i alt -351.299 

Løn i alt 3.877.880 
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s. Produktionsomkostninger 

Historien om en Sang 

Leje af bil 1.645 

Pim og Theo 

Dekorationer + kostumer + teknik 18.970 

Kom Igen Kylling 

Dekorationer + kostumer 14.186 

Teknik 1.114 

Rettigheder 20.000 

Nina Kære Nina 

Dekorationer + kostumer 4.798  
Leje af bil 9.365 

Overblik etc 5.915 

Bankovarieté 2017 

Dekorationer + kostumer 48.741  
Teknik 5.131 

Vederlag 2.547 

Gl. Scene 

Dekorationer + Kostumer 8.530 

I Will Be Everything 

Diverse forbrug 37.125 

I alt 178.067 

Andre Produktionsudgifter: 

Teknik generelt 39.162 

Basisudgifter 4.881 

Hjælp arb opgaver 2.000 

Skoleophold Elev 5.000 

I alt 51.043 

Rejseudgifter 

Instruktør, scenograf, spillere 9.942  
I alt 9.942  

Produktionsomkostninger i alt 239.052 

6. Salgsomkostninger 

Annoncering: 

KIK 21.831 

Nina kære Nina 23.594 
Gl. scene 1.500 

BankoVarieté 2017 52.160 

Sæsonbrochurer 194.163 

Grafisk arbejde 28.385 

Ny hjemmeside 24.970 

PR-udgifter andre arrangementer 26.352 

Billetgebyrer 21.304 

Premiereudgifter 5.826 

I alt 400.086 

Salgsomkostninger i alt 400.086 
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7. Turneomkostninger 

Diæter: 

Administration 

Forestillinger 

Diæter i alt 

Hoteludgifter: 

Forestillinger 

17.249 

39.873 

29.141 

57.122 

Administration og andre 618 

Hoteludgifter i alt 29.759 
Rejse og transportudgifter: 

Færge og brobizz 7.301 

Rejseudg. Personer fly etc. 47.128 

Udgifter i Cape Town 6.578 

I alt 61.007 

Turneomkostninger i alt 147.888  

8. Autodrift 

Diesel 17.148 

Rep og vedligehold 7.757 
Forsikring 24.947 

Falck 5.490  
Vægtafgift 14.478 

P-afgifter 2.103 

Autodrift i alt 71.923 

9. Adm. Omkostninger 

Ansvars/transport/ulykkes-forsikring/AES 39.570  
Revision 44.444 
Porto 6.759 

Telefon/multimedie 17.874 

Abonnementer 2.535 

Mødeudgifter 3.449 
Repræsentation 6.516 

Personaleudgifter, studietur, kurser etc 88.176 

Kontingent BTS - FAST - ASSITEJ - andre 85.072 

Kontingent andre 13.894 

Leje kopimaskine 35.903 
Serviceaftale og andre IT-udgifter 73.155 
Bogkøb etc. 4.335 
Kontorartikler 14.789 
Bogføringsassistance 64.688 

Gebyr dataløn 10.921 

Andre gebyrer etc. 1.863 

Administrationsomkostninger i alt 513.941 
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io. Andel i fællesomkostninger 

EL, Varme og vand 83.461 

Rengøring og vedligehold 34.217 

Renovation 5.691 

Vedligehold bygninger+inventar 29.565 

Koda 4.124 

Fællesomkostninger i alt 157.058 

11. Arrangementsudgifter 

Kantineudg. duge etc. 20.762 

Mad etc. 193.784 

TP arrangement 19.420 

Betaling Comedy og andre 86.611 

Arrangementsudgifter i alt 320.576 

12. Lokaleomkostninger 

Husleje 741.900 

Lager 26.000 

Alarm 12.955 

Brandalarm 5.987 

Lokaleomkostninger i alt 786.842 

13. Etableringsudgifter nyt teater 

Diverse anskaffelser 83.176 

Flygel og bill. Computer 16.148 

Afskrivninger inventar og etablering 184.495 
Afskrivninger, server 5.755 
Afskrivning bil 94.737 
Hensættelse ferie 12 mdr. ansatte 80.000 

Hensættelse til teknik 50.000 

Andet i alt 514.311 

14. Driftstilskud 2016 

Odsherred Kommune 3.706.000 

Kalundborg Kommune 350.000 

Statens særlige tilskud 1.847.525 

I alt 5.903.525 

15. Andre tilskud 

Rejsetilskud Pim og Theo i Cape Town 79.000 

Kulturel Dynamo 314.106 

Afterbeat pris Twin Peaks 25.000 

Dans m. din nabo 26.000 

Gl. Scene 9.552  
I will be Everything 37.125 

Tilskud Landet 6.900 

Brandingpuljen 4.151  
Andre tilskud i alt 501.834 

Tilskud i alt 6.405.359 
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Balance 

Aktiver: 

Likvide midler 

Kasse 239 

Bank 857.239 

40.796 

369.422 

Likvide midler i alt 1.267.695 

Tilgodehavender 

Andre tilgodehavender 123.827 

Tilgodehavende moms 143.162 

Debitorer i alt 266.989 

Driftsmidler: 

Tilgang. Bil 189.473 
Produktionsanlæg 196.016 

Aktiver i alt 1.920 .173 

Passiver: 

Skyldige omkostninger 

Forudbetalte tilskud etc 925.779 
Skyldig ATP, AER, AUD etc 20.597 

Feriepenge 23.215 

Hensat til feriepengeforpligtigelser 430.000 

Kortfristet fremmedkapital i alt 1.399.591  

Kapitalkonto 1/1 2017 372.026 

Årets resultat 148.557 

Egenkapital pr 31/12 2017 520.583 

Passiver i alt 1.920.174 

Balance o 
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Opgørelse over antal forestillinger, andre aktiviteter, besøgende m.v. 2017   

Soenekunstneriske forestn ers, opførelser og publikum 
Produktion/forestilling 

(etre!) 

Antal opførelser 

Lokale . 	 rtri77 

Antal publikum 

..1:akcil• . 	 Turnd; 
M111~01111111~~111111111111111" 
Egenproduktion: 

1 

' 

•,sigur=iffla~~~e~i~~^ 

Kom Igen Kylling 

Nina Kære Nina 

Plm og Theo 

Banko Variete 2017 

5 

5 

18 

18 

1 

5 

x 

300 

280 

1434 

1080 

80 

400 

x 

‘ Genopsætning: 
I _ 
iOdsherred Teater Historien om en Sang x 

., 
6 x 500 

Odsherred Teater Jazzen, Kunsten 1 50 

Odsherred Teater 
1 

Jazzen, Kunsten 1 25 

,Odsherred Teater Hverdagen er en fest 1 20 
> 
...Gæstespil (indkøbt af teatret): 
i 
(Annem 	

._._
ette Phødenphant Nytårskoncert 1. 88 

',Anders Ahnfelt-Rønne Det forsømte Forår 1. 50 

Annemette Phødenphant Skaabner på Kanten 1 44 

lAnders Ahnfelt-Rønne Babettes Gæstebud 1 50 

.Annemette Phødenphant Spansk musik 1 25 

lAnnemette Phødenphant Operabrunch 1 60 

bl 

'Total 37 30 2426 2060 

00 



elee nin s rocenter - antal lokalt spillede på egenistationær scene (ikke-gratis forestillinger) 
r..i:-ira•stillingr 

1 	

Krit:11 

<3 pførelser 

I mifterede 

publikum 

0 

Betalende 

publikum 

300 

Antal pladser 

i alt 

400 

Sæde-belægning 
Værdi- 

belægning 

Kom igen Kylling 5 -- 	
75% 75% I 

i 
Nina Kære Nina 5 40 280 400 80%j 70%L 

Bankovarlete 2017 18 80 1250 1440 92%I_____ 
 87%I 

Jazzen, Kunsten 2. 0 50 60 ._.......... 	83% 8-1 
Jazzen,  Kunsten 1 0 25 60 42% '  424 

Hverdagen er en fest 1 0 20 40 50% 50% ! 

Nytårskoncert 1. 0 88 100 8%I 88% 

Det forsømte Forår 1. 0 50 80 63% L 	63% 

Skæbner på Kanten 1 0 44 60 73%1 	 73% 

Babettes Gæstebud 1 0 50 80 63%1 63% 

Spansk musik 1 0 25 60 423 
._ 

42% 
.__. 

Operabrunch i 0 60 60 —............,,_ 	10"111......._ 	........._ .1°°j 

Andre akdvteter dvs. ikke scenekunstneriske forestillinger) 
lieadil'At-ei. 

	— 	  — 
Målgruppe 

Voksne 

Antal deltagere 
	 — 

120 Comedy 

Comedy Voksne 120 

Comedy Voksne 120 

Comedy _ Voksne 120 

Comedy Voksne 120 

Repeatles Voksne 120 

James Taylor Voksne 60 

LO 



Økonomiske nøgiletaA  

OmszatffingsfordeNng I kr. og procent af samlet beløb 

Emu:omsætning I alt 
Kr. 

1.274.658 

% 

18% 
Salg afforestillinger 160.413 2% 
Entreindtægter 303.308 24% —...... 	., 	. 
Indtægt på øvrige aktiviteter 309.103 24% , 
Statslige tilskud (excl. dr(tstilskud) 6.900 1% _ .. 	.., 	.. 	... 	, 
Kommunale tilskud (excl. driftstilskud) 39.703 

.. 	
3% 

Private sponsorer)  fonde Q. lign. 
, 455.231 36% 

OffentlIge driftstlislcud I alt 5.903.525 -82% 
Kommunalt driftstilskud (jf. 
egnsteateraftale) . 4.056.000 69% 
Særligt statsligt tilskud (det tidl. 
amtstilskud) 	• 1.847.525 31% 

- 4 - _ 

OrnszatnIngki  alt   
1  

74784.83 

Ornkostningsfordeiing il kr. og procent af samlet beløb 
Kr. 

741.900 

% 

11% Husleje 

' Produktion 639.138 9% 
Turnomkostninger 219.811 3%'  
Løn (faste og eksterne) 

, 3.877.880 55%‘ ..... 	„ 	_ 	, 
Øvrige omkostninger _   1.550.899 22% 
Ornkostnlinfer I alt 	

__. 

_ 7.029.628 
Resultat 1.4.8. 5. 



BDO 
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING 

Til bestyrelsen for Odsherred Teater 

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET 

Konklusion 

Vi har revideret årsregnskabet for Odsherred Teater for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter god regnskabsskik på grundlag af den på side 14 anvendte regnskabspraksis. 

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Odsherred Teaters aktiver, pas-
siver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Odsherred Teaters aktiviteter 
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med god regnskabsskik på grund-
lag af den på side 14 anvendte regnskabspraksis. 

Grundlag for konklusion 

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-
ligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, jf. bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af Odsher-
red Teater i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og 
de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i 
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt 
og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Vi henleder opmærksomheden på, at Odsherred Teater har medtaget det af ledelsen godkendte budget 
for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet 2017. Disse sammenligningstal har ikke været under-
lagt revision. 

Årsregnskabet er udarbejdet efter regnskabsskabelon godkendt af Odsherred Kommune. Som følge 
heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-
stemmelse med god regnskabsskik på grundlag af den på side 14 anvendte regnskabspraksis. Ledelsen 
har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Odsherred Teaters evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udar-
bejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten 
har til hensigt at likvidere Odsherred Teater, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ 
end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlin-
formation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revi-
sion, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinfor- 
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BDO 
mation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betrag-
tes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse 
på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontrol-
ler, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse 
med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sæd-
vanlig praksis 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark og standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fej linformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på 
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for 
vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigel-
ser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af 
intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af Odsherred Teaters interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt 
om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er ri-
melige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet 
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væ-
sentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
Odsherred Teaters evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig 
usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregn-
skabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vo-
res konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisi-
onspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Odsherred Teater 
ikke længere kan fortsætte driften. 

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begi-
venheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Udtalelse om ledelsesberetningen 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores 
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. 
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BDO 
ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overens-
stemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvan-
lig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen 
af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbin-
delse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revi-
sion og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revi-
sion. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, 
om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig 
praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, 
processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og 
driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. 

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske be-
mærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. 

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

Roskilde den 5. marts 2018 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

Per Lund 
Statsautoriseret revisor 
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Sophie Lauri 

Behandlet af bestyrelsen den 	 2018 

Gitte Hededam, Formand Erik Petersen 

Odsherred Kommune 
	

Odsherred Kommune 

Jette Stranum 

Teater og Musik Odsherred 

Kirsten Uglebjerg 

Odsherreds Erhvervsråd 

Henrik Ipsen 

Medarbejderrepræsentant 

Pernille Plantener Holst 

Repræsentant for det professionelle miljø  
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Regnskabsprincipper for Odsherred Teater 

Det er Odsherred Kommune der er hovedtilskudsyder hvorfor regnskabet er opstillet og aflægges 

efter den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks. 

Regnskabsåret følger kalenderåret, jvn. tilskudstilsagn fra Kunststyrelsen. 

Regnskabet opstilles efter bruttoprincippet, således at indtægter ikke modregnes i udgifter, men 

vises, konto for konto. 

Der foretages periodisering ved regnskabsafslutningen, således at indtægter og udgifter, 

der vedrører regnskabsåret, kommer til udtryk i driftsregnskabet uanset betalingstidspunkt. 

Varelager og anlægsaktiver er optaget til indkøbspriser. 

Biler og andre køretøjer afskrives lineært over 3 år. 

Teknisk udstyr EDB -anskaffelser og andre anskaffelser afskrives over tre år 

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift. 

Eventualitetsforpligtigelser er alene vist i regnskabet som noter. 

15 



Bemærkninger til regnskabet 2017 

Årets resultat udviser et overskud på kr. 148.555 og vores egenkapital er herefter kr. 520.583. Vi har i 

regnskabet hensat kr. 50.000 til indkøb af teknik i forbindelse med etableringen af vores kommende 

teatersal. Vi har endvidere i regnskabet hensat yderligere kr. 80.000 til feriepengeforpligtigelser har 

nu i alt kr. 430.000 til eventuelle feriepenge forpligtigelser for 12 måneders ansatte. 

2017 har været vores første hele år i vores nye omgivelser i midten af Nykøbing Sjælland så mange 

ting har været nye for os og skulle afprøves for første gang, her tænkes primært på de gæstespil og 

arrangementer som vi har arrangeret. Vi har gennemført 15 gæstespil/arrangementer udover vores 

egne forestillinger og resultatet har været meget positivt. Vi har haft et pænt besøg til mange af 

arrangementerne og en del udsolgte huse. Samlet er vores indtægter noget større end hvad vi havde 

budgetteret med, grunden hertil er dels de indtægter fra arrangementer som vi ikke havde medtaget 

i budgettet for 2017, dels et godt salg af vores egne forestillinger som vi har spillet stationært og 

endelig et godt salg af mad i forbindelse med forestillingerne. 

Vi har på tilskudssiden modtaget de tilskud som vi havde budgetteret med men har herudover 

modtaget en række andre tilskud som følge af diverse projekter vi er deltagende eller har deltaget i. 

Vi modtog bl.a et samlet rejsetilskud på kr. 79.000 (kr. 75.000 fra Kulturstyrelsen og kr. 4.000 fra 

Assitej) for at vores forestilling Pim og Theo kunne repræsenteres i Cape Town på Assitejs 

internationale kongres der afholdes hvert tredje år. 

På udgiftssiden har vi haft en lidt større lønudgift end budgetteret hvilket primært skyldes udgifter 

til kunstnere som har optrådt i forbindelse med vores arrangementer. Vores 

produktionsomkostninger har været noget lavere end budgetteret det har primært været det 

tekniske udstyr der har været sparet på. Salgs omkostningerne har været større end budgetteret og 

det har været på grund af et større annonce forbrug en ny hjemmeside og generelt et større behov for 

PR for at fortælle om vores arrangementer. Turneomkostningerne nogenlunde som forventet 

udgifterne til autodrift er derimod gået ned da vi valgte at skille os af med vores to gamle udslidte 

biler og erhverve os en ny. Den nye bil er købt over driften og afskrives over tre år med kr. 94.737 om 

året. Administrationsomkostningerne er blevet større end budgetteret det skyldes dels et større 

kontingent et budgetteret et større forbrug af IT service samt et større behov for 

bogføringsassistance idet vi skiftede regnskabssystem ved årsskiftet. Forbruget i 

fællesomkostninger blev noget mindre og skyldes primært en lavere udgift til el, vand og varme en 

forudset. Arrangement udgifterne adskiller sig markant fra hvad vi havde budgetteret med. Vi havde 

ikke budgetteret med den aktivitet og de arrangementer som er blevet gennemført i løbet af året, 

hvorfor udgifterne hertil heller ikke er vist i budgettet. Men udgifterne hertil skal ses i forhold til 

indtægterne under øvrige indtægter. Huslejen er der ingen kommentarer til og Etableringsudgifterne 

er større end budgetteret dels på grund af bilkøb på grund af diverse anskaffelser samt hensættelse 

til teknik. 
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ODSHERRED TEATER - 2017 

I sommeren 2 016 rykkede Odsherred Teater ind i første del af det nye teater i Algade. Teatercafé, foyer, 

mindre teatersal, kontorer, billetsalg, m.v., var etableret. 

2017 er det først hele år som teatret har virket i de nye omgivelser. Den synlige placering har skabt en helt ny 

og revitaliseret teaterdrift. Teatret er nu på alle måder et helårs teater — samlende kulturel faktor og 

kulturudbyder for Odsherreds borgere udenfor turistsæsonen og vigtig kulturel attraktion om sommeren og 

øvrige ferier. Flere tusind mennesker går forbi teatrets glasfacade en sommerdag i højsæsonen. 

På halvandet år har vi fået positioneret teatret så der er opadgående kurve på alt som vi udbyder. Også 

udenfor højsæsonen. Hvis nogen kan have tvivlet på potentiale og bæredygtighed i det her projekt, så må den 

tvivl i dag være borte. 

Odsherred Teater har altid markeret sig ved et højt aktivitetsniveau. Det ligger i præmissen når man etablerer 

sig som teater i et område som Odsherred, at diversitet og mangfoldighed i aktivitetsudbuddet, samt fokus på 

mange forskellige målgrupper er en forudsætning. Det kræver en bred, ihærdig og vedholdende indsats. 

Det nye teaters forøgede aktivitetsniveau skal, stort set, driftes af samme økonomi og personale som før 

flytningen af teatret. Men vi har valgt at strategien for forankringen af det nye teaterhus skal være at skabe så 

meget trafik som muligt med så mange arrangementer som muligt. Odsherred skal opleve et decideret 

kulturboost i den udfordrede købstad, hvor der satses på byudvikling og hvor det nye teater er et 

kerneprojekt i at styrke Nykøbing som kulturby. 

Som nævnt er teatrets aktivitetsudvidelse forankret i samme ressourcer som teatret tidligere har driftet med 

afsæt i. Teatret råder ikke over et egentligt arrangementsbudget. Det betyder at meget af den aktivitet som er 

i huset — som allerede har et meget højt aktivitetsniveau — er funderet i eksterne aktører som drifter deres 

aktivitet i en egen økonomi som ikke har indflydelse på teatrets. 

Derfor kan niveauet af det nye Odsherred Teaters meget høje aktivitetsniveau ikke aflæses fyldestgørende i 

teatrets regnskab for 2017, men et egentlig overblik må og skal suppleres af flg. rapport: 

Odsherred Teater egenproduktioner 2018: 

"Kom igen, kylling!":  

Med opsætningen af "Kom igen, kylling" vendte Odsherred Teater tilbage til at igen at producere børneteater. 

Med teatrets nye synlige teater giver det mening at producere med skole-og familiepublikum for øje. 

Forestillingen er baseret på den svenske dramatiker, Thomas Tidholms manuskript. Odsherred Teaters Mel 

Oulund har bearbejdet og sat i scene med Henrik Ipsen som eneste medvirkende. 

Forestillingen havde premiere d. 4. marts og har været vist for en række af Odsherreds skoler, samt spillet en 

række offentlige forestillinger på det nye teater. Forestillingen præsenteredes på den årlige børne — og 

ungdonnsteaterfestival, Aprilfestivalen, samt på Horsens - Festival i september måned. 
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"Nina kære Nina": 

I foråret 2017 foretog Odsherred Teaters husdramatiker, Mei Oulund, en række interviews med borgere fra 

Odsherred om deres liv og kærlighedshistorier. De interviewede var overvejende modne mennesker, flere 

havde oplevet at miste deres partner, men også at genfinde kærligheden på trods af sorg og savn. 

Tilsat ikoniske kærlighedssange af så forskellige sangskrivere som John Mogensen, Joni Mitchell, Paul Simon, 

George Harrison, m. fl., er disse menneskers fortællinger blevet til en livsbekræftende og smuk forestilling om 

kærlighedens væsen. Sophie Lauring, instruktør og kunstnerisk leder på Mungo Park Kolding, konsulterede 

på iscenesættelse og teatrets tekniske stab stod for det scenografiske. 

Forestillingen præsenteredes første gang ved en snigpremiere på Odsherred Teater d. ii. september og havde 

offentlig premiere i Ubby Forsamlingshus d. 14. september. Forestillingen indgår i Odsherred Teaters 

parallelle egnsteateraftale med Kalundborg Kommune, hvor "Nina kære Nina"! indgår i forsamlingshus 

indsatsen "Liv i forsamlingshusene". Forestillingen gav også undervejs smagsprøver, i forbindelse med 

kulturdøgnet, "Jazzen, Kunsten, Scenen" d. 19. august, ved Teater og Musik Odsherreds generalforsamling d. 

28. august, samt ved Odsherred Kommunes velkomstmøde for tilflyttere d. 28. oktober. 

Bankovariet 2017 — Gaveræset: 

I 21315 introducerede teatret første gang bankospil som ramme for den årlige forestilling op til jul. Det har 

været en succes og publikumstilstrømningen har været støt stigende, hvilket er blevet yderligere intensiveret 

i det nye teater og forestillingen nåede at måtte melde udsolgt i 2017. I både 2016 og 2017 er salget til 

grupper fra firmaer øget væsentligt. For en stigende del af disse er teatrets bankoforestilling 

juleafslutningen. Holdet var denne gang Christiane Bjørg Nielsen, Mei Oulund, som også stod for teksterne, 

samt Henrik Ipsen. Som kapelmester fungerede Jan Overgaard. Med denne opsætning samarbejdede 

Odsherred Teater for første gang med instruktøren Leiv Arne Kjøllmoen, et samarbejde som fungerede 

optimalt og som vi vil se frem til at gentage. Forestillingen startede prøver d. 2. oktober og havde premiere d. 

22. november og spillede 15 forestillinger. 

Pim and Theo:  

Efter at have spillet op mod 150 gange udover det meste af Europa siden premieren i oktober 2013, gik 

forestillingen på stand by på ubestemt tid efter at have gæstespillet på teatret De Krakeling i Amsterdam d. 

15. — 21. marts. Forestillingens flotte punktum for denne gang var dog at være udvalgt som eneste danske 

forestilling på ASSITEJ festivalen, "Cradle of Creativity", i Cape Town, hvor Pinn and Theo vistes fire gange d. 

24. og 25. maj. Forestillingen, som er pladskrævende, vil blive taget op igen når teatret åbner den kommende 

teatersal. 

Gæstespil og andre arrangementer: 

På trods af de rumnnæssige begrænsninger i den midlertidige lille sal i det nye teater, har teaterforeningen, 

Teater & Musik Odsherred, oplevet en revitalisering og fornyet interesse for foreningens tilbud i forlængelse 

af teaterflytningen. Bl. a. har foreningen øget sit udbud af forestillinger som henvender ,  sig til familier, f eks i 

vinterferie og efterårsferie, betragteligt. Det er dog et faktum at det presser sig meget på med en større 

teatersal for at foreningen kan honorere det at formidle et bredt gæstespilsrepertoire. For Odsherred Teater er 

Teater og Musik Odsherred en helt afgørende og central samarbejdspartner og forening og teater udvikler 

løbende samarbejdet i fht. billetsamarbejde, markedsføring og repertoire. 

Med ny central beliggenhed og tilgængelighed har teatret fået nye potentielle målgrupper. Det har skabt 

grobund for at langt større udbud, også fra teatrets side. 
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• Dragsholm Revyen:  

I sommeren 2017 rykkede Dragsholm Revyen for første gang ind på Odsherred Teater. Revyen havde 

premiere d. 30. juni og spillede, med flot billetsalg, 9 forestillinger. 

Aftale om 2018 er allerede på plads hvor antallet af forestillinger udvides. 

• Comedy Night:  

Odsherred Teater har etableret et samarbejde med nogle af Danmarks stærkeste Comedy stjerner. 

Kunstnerne har vist stort engagement og interesse for at skabe en Comedy scene på det nye teater og 

har stillet op på vilkår som ligger under hvad de ellers kan forvente. Det har tiltrukket et helt nyt 

publikum til teatret. Teatret arrangerede fire Comedy Nights i 2017 som næsten alle var udsolgte. 

• Opera på teatret:  

Allerede i 2016 arrangerede vi et par operakoncerter i samarbejde med klassisk sanger Annemette 

Pødenphandt. I 2017 udvidede vi til fire arrangementer, 22. januar: Nytårskoncert med bobler, i 

påskeugen d. 15. april var det: Brechtsange under titlen "Skæbner på kanten", "Dansk og spansk 

musik" d. 6. juni, samt "Operabrunch" d. 20. august. Publikumstilstrømningen er støt stigende til 

disse arrangementer som fortsætter ind i 2018. 

• Gæstespilsudveksling med Furesø Kommune:  

"Det Forsømte Forår" og "Babettes Gæstebud" besøgte, som led i udvekslingssamarbejde med 

Undergrunden, egnsteater i Furesø Kommune, Odsherred Teater henholdsvis d. 25. marts og 13. maj. 

Odsherred Teater gæstespillede til gengæld med forestillingen "Historien Om En Sang" i Furesø. 

• Gamle Scene:  

I 2017 etablerede Odsherred Teater Gamle Scene, en gruppe ældre som arbejder med teaterrelaterede 

aktiviteter under Odsherred Teaters paraply. Odsherred Teaters Henrik Ipsen fungerer som 

koordinator på projektet. I maj måned samlede Mei Oulund, sammen med deltagerne en række 

historier fra lokale om at miste og den efterfølgende ensomhed, som blev til forestillingen 

"Ringcaféen". Efter et intenst prøveforløb under Mei Oulunds kyndige instruktion blev forestillingen 

vist d. 4., 5. og 6. maj vist på teatret med 12 af Gamle Scenes deltagere på scenen. 

• Teater Borderline:  

Med forestillingen "Hvis jeg havde vidst" gæstespillede det lokale Teater Borderline på Odsherred 

Teater d. 22. - 24. april. Forestillingen, som handler om partnervold, er skabt i et samarbejde med 

Medusa, en forening som arbejder for at synliggøre partnervoldsproblematikken. 

• Kulturdøgn, "Jazzen, Kunsten, Scenen":  

I samarbejde med BOK, Biblioteker Kulturhuse Odsherred, arrangerede Odsherred Teater i 2017 

kulturdøgn 2 gange. Kulturdøgnet er sammensat af tilbud fra de to kulturinstitutioner, hvor et helt 

døgns program købes som en pakke. Odsherred Teater havde smagsprøver fra forestillingen "Nina 

kære Nina" d. 19. august og "Operabrunch" på plakaten d. 20. august. D. 3. juni var det "Hverdagen 

er en fest", et teaterforedrag om Odsherred malerne, skabt i et tværinstitutionelt samarbejde mellem 

Odsherred Teater og Odsherreds Kunstmuseum. 

• Turning Tabtes og flygtningehistorier:  

Fredag d. 31. marts åbnede teatret huset for et samarbejde mellem organisationen Turning Tabtes og 

Røde Kors flygtningecentret, hvor unge uledsagede flygtninge, midlertidigt bosat i Odsherred, fortalte 

deres historie. 

• Passager — på kryds og tværs:  

Som led i det tre-kommunale kulturprojekt med fokus på bevægelse, "Dansefyrtårnet", samarbejdede 

Odsherred Teater og Kultur og Fritid, repræsenteret ved Helle Ankerstjerne, om et projekt, "Dans med 

din nabo", som involverede unge og gamle borgere. Projektet blev til "Passager", et performativt 

tiltag som rakte ud i byrummet. Projektet løb af stablen d. 12. — 17. juni og som led i Geopark Festival 

d. 24. — 29. juli. 
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• Åben Skole:  

Som led i "Skolen i virkeligheden" og tilbuddet til skolerne om kulturklippekortet, lagde Odsherred 

Teater, i samarbejde med Kultur og Fritid, ramme om 9 dramaworkshops for skoleelever. Pino 

Bendtsen facilliterede og Helle Ankerstjerne koordinerede i samarbejde med teatret. 

• Geopark Festival:  

Som i 2016 dannede Odsherred Teater ramme om Geopark Festival åbningen d. 27. juli. 

• Region Sjælland — Psyk Info:  

Teatret stillede rammer til rådighed for arrangement om depression og angst med over loo deltagere. 

• Velkomstmøde for tilflyttere:  

130 personer havde tilmeldt sig dette arrangement hvor teatret stilledes til rådighed for Odsherred 

Kommunes Velkomstmøde. 

Teatret gav smagsprøve på den nye forestilling, "Nina kære Nina". 

• Mangfoldighedskonference d. 21. januar:  

Med teatret som ramme afholdt Integrationsrådet konference for io. gang. Som flere gange før på 

Odsherred Teater med skuespiller Henrik Ipsen som konferencier. 

• Møder:  

Bl. andet Odsherred Kommune gør flittigt brug af teatret til møder. Udover interne møder har der d. 

19. januar været borgermøde d. 19. januar, møde for foreninger d. 14. juni, samt en delegation af 

erhvervsfolk besøgte teatret d. 9. juni med oplæg af borgmester Thomas Adelskov og teaterleder 

Simon Vagn Jensen. VisitOdsherred afholdt møde for sommerhusejere d. 8. april. I forbindelse med 

kommunalvalget afholdtes flere vælger - og politiske møder på teatret. Bl.a. vælgermøde med fuldt 

hus om turisme d. 7. november. 

• Koncerter m.m: 

Nykøbing-Rørvig Jazz Festival:  

To koncerter, bl.a. med Hans-Ulrik Trio, d. 3. august. 

Lotte Matthews:  

En lokalt bosat singer/songwriter som præsenterede sig og sine sange teatercafeen d. 29. juli 

som led i Geopark Festival. 

James Taylor Journey:  

Koncert med JTJ med musikeren James Taylor som tema. 

Honky Tonk Aften:  

Igen denne gang besøgte Danmarks bedste Beatles cover band Odsherred Teater. Udsolgt aften. 

Onsdagspigerne:  

Op til jul præsenterede det lokale kor en række sange i Teatercaféen d. 16. december. 

øvrige arrangementer:  

• Geopark Festival/Protest og Poesi:  

I samarbejde med museumsinspektør Jesper Knudsen stod teaterleder Simon Vagn Jensen bag 

teaterforedraget, "Protest og poesi", som med afsæt i museets Røde Mor udstilling, fokuserede på 

strømninger i politisk kunst igennem tiden. Projektet blev afviklet to gange i Geopark Festivalen, samt 

to gange i uge 42. 

• Litteratur Festival:  

I uge 46 afholdtes endnu engang Litteratur Festival i Odsherred. I samarbejde med BOK, var Simon 

Vagn Jensen på scenen sammen med tegneren Kasper Købke som i interviewform fortalte om sin bog 

med illustrationer til H C Andersen eventyr. 
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• Intergrationsrådets vælgermøde:  

Henrik Ipsen var ordstyrer på Integrationsrådets vælgermøde d. 7. oktober på Aksen i Asnæs. 

• Superbrugsen:  

Mel Oulund, Vibeke Bjerregaard og Simon Vagn Jensen stod for underholdningen ved Superbrugsens 

generalforsamling d. 28. april. 

• Odshædring:  

D. 29. september afholdt Odsherred Kommune for første gang Odshædring, hvor en række 

prisoverrækkelser, samledes i et arrangement. Odsherred Teater optrådte med de berygtede, "Rørvig 

Vinterbadernetværk", og Odsherred Teaters leder, Simon Vagn Jensen, modtog Odsherred Kommunes 

kulturpris. 

• Demenskonference.  

Odsherred Kommune afholdt Demens Konference i Vig Hallen d. 30. september med Simon Vagn 

Jensen som ordstyrer. 

• Folkemøde:  

D. 16. september afholdt Odsherred sit første folkemøde på Den Rytmiske Højskole. I samarbejde med 

Nordvestnyt stod Odsherred Teater for teltet, "Stemmer på Kanten", hvor en række organisationer 

med fokus på udsatte, samt lokale frivillige ildsjæle fik et ordet. 

Nordvestnyts lokalredaktør, Martin Kønig, og teaterleder Simon Vagn Jensen, stod for program og 

facillitering. 

• Odd Fellow donation:  

D. 20. oktober var Odsherred Teater en blandt flere lokale aktører som modtog en donation fra logen 

for sin aktive indsats for Odsherred. 

Teatercaféen:  

Teatercaféen er i det daglige den del af teatret som åbner sig ud mod offentligheden. Efter et vanskeligt første 

år med reduceret cafklrift, overtog Maybritt Aggerholm pr. 1. august forpagtningen og har udvidet åbningstid, 

revitaliseret café og udbud med en række tiltag i samarbejde med teatret. Caféen er et afgørende 

omdrejningspunkt for teaterhuset i fht. billetsalg, arrangementer m.v. I løbet af efteråret er teatercaféen 

blevet et positivt og eftertragtet samlingspunkt i byen. Teatercaféen står for spisning, m.v., ved de fleste af 

teatrets arrangementer. Det er et gensidigt yderst tilfredsstillende samarbejde som har stort potentiale og 

løbende udvikles. 

Det kommende byggeri af en ny teatersal, samt fundraising status:  

I sensommeren 2017 blev det klart at de kr. 25 millioner som det hidtil var lykkedes at skaffe til 

teatersalsbyggeriet, ikke dækkede det fulde økonomiske behov. Efter en række forhandlingsmøder med 

repræsentanter fra de to store fonde, A P Møller og RealDania, samt Odsherred Kommune, blev det klart at det 

forventedes at Odsherred Kommune var ansvarlig for den sidste del af finansieringen. Dette faldt på plads 

som en del af konstitueringen i forbindelse med kommunalvalget. I skrivende stund forberedes 

arkitektkonkurrence og en teatersal kan, hvis alt går vel, stå klar i første halvdel af 2020. 

Odsherred Teater har selv iværksat en intensiv fundraising i fht. anskaffelse af inventar og teknik til det nye 

teater. Det er indtil nu lykkedes teatret at rejse donationer til dette formål i omegnen af en million. 

Partnerskaber: 

Odsherred Teater har indgået partnerskabsaftaler med både Superbrugsen og Sparekassen Sjælland Fonden, 

som tilfører teatret finansiering til udvalgte projekter både på teatret og projekter som rækker ud i byrummet. 

Med Simon Vagn Jensen som repræsentant har Odsherred Teater i 2017 været repræsenteret i Nykøbing 

Handel og Erhvervs bestyrelse. I september trak SVJ sig dog fra NHE's bestyrelse. 
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Teatret ansøgte i 2016 Region Sjællands Kulturpulje som led i projektet "Odsherred Teater som kulturel og 

social dynamo". Teatret bevilligedes, med NHE og Odsherred Kommune som partnere, kr. 645.000 som har 

været brugt til ansættelse af projektkoordinator. Stillingen besattes frem til august 2017 af Fabiana Hartkorn 

Giraldi og overtoges derefter af Signe Eur&1 Mortensen. Koordinatoren har bl.a. været tovholder på 

kunstprojektet i Nykøbings passager, samt udvikler på en række tiltag som rækker ud i byrummet. 

Kalundborg aktiviteter: 

Odsherred Teater leverer, pba egnsteateraftale som er en del af Odsherred Kommunes driftsaftale med 

Odsherred Teater, igennem året en række udvalgte aktiviteter til Kalundborg området. I 2017 har Odsherred 

Teater indgået som en del af tilbuddene i "Liv i Forsamlingshusene" med forestillingen "Nina kære Nina". 

Udover det samarbejder teatret med Musisk Skole og ungehuset Multihuset om et teaterprojekt som vil blive 

vist og afviklet i Multihuset. Sune Otterstrøm er Odsherred Teaters koordinator og instruktør på projektet som 

løber af stablen primo marts. Teatret har udover det, med Simon Vagn Jensen som repræsentant, indgået i 

Kulturelt Samråd. Simon Vagn Jensen stod for en workshop om oplæsning for en forfattergruppe under 

"SKRBL — festival for det skrevne ord". Udover det prioriterer Odsherred Teater at indgå i netværksbaserede 

sammenhænge i Kalundborg Kommune, med Simon Vagn Jensen som repræsentant. 

PR og markedsføring:  

Odsherred Teater har med etableringen af teatret i byen og pba af et meget udvidet aktivitetsudbud, øget sin 

markedsføring markant. Det har været vigtigt at synliggøre teatret og dets mange aktiviteter i fht. at generere 

øget publikum. Dette er lykkedes pba af en effektiv og målrettet markedsføringsindsats som primært teatrets 

PR og kommunikationsmedarbejder, Joan Stræde, står for. Det øgede forbrug på PR siden skal ses som en 

investering i forankring af det nye teater og en opvarmning til et teater som om et par år opererer med en sal 

med ca. 250 pladser. 

Repræsentation:  

Som kulturinstitution i Odsherred ser teatret det som en del af sin forpligtelse og berettigelse at indgå i 

projekter og netværk. Med Simon Vagn Jensen som repræsentant er teatret repræsenteret i flg. 

sammenhænge: 

- Den Rytmiske Højskoles bestyrelse 

Nykøbing Handel og Erhvervs bestyrelse (udgået i efterår '17) 

- Styregruppen vedr. projektet Filmlandet 

- Kulturelt Samråd Kalundborg 

- Kulturnetværk Kalundborg 

- Kulturnetværk Odsherred 

Odsherred Teaters bestyrelse 2017: 

- Steen Egede Jensen (DF), formand, udpeget af Odsherred Kommune 

- Søren With, (5). udpeget af Odsherred Kommune 

- Niels Andersen, næstformand, producent, teaterfaglig repræsentant, udpeget af teaterlederen 

- Pernille Plantener Holst, teaterleder, teaterfaglig repræsentant, udpeget af teaterlederen 

Jette Stranum, udpeget af Teater og Musik Odsherred 

- Kirsten Uglebjerg, udpeget af Odsherreds Erhvervsråd 

- Henrik Ipsen, personalerepræsentant, udpeget af teatrets personale 

Udover nævnte deltager forretningsfører Flemming Hansen og teaterleder Simon Vagn Jensen i møderne uden 

stemmeret. 
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Odsherred Teaters personale 2017: 

- Mel Oulund: Skuespiller, dramatiker, instruktør 

- Joan Stræde: PR og kommunikation 

- Henrik Ipsen: Skuespiller, projektkoordinator 

- Signe Eur&I Mortensen: Projektmedarbejder 

- Dennis Veilgaard: Teatertekniker 

- Morten Birch Nielsen: Teatertekniker 

- Flemming Hansen: Forretningsfører 

- Dan Bonde: Servicemedarbejder/pedel 

- Simon Vagn Jensen: Teaterleder 

Udover det har teatret haft en række projektansættelser af instruktører, scenograf, skuespillere, m.v. i løbet 

af 2017. 

Simon Vagn Jensen, teaterleder 
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Noter til regnskabet 

Generelt 

Der påhviler teatret en leasingforpligtigelse på en kopimaskine på kr. 35.204 frem til 1/7 2021. 

Den årlige husleje for lejemålet Algade 36, 4500 Nykøbing Sjælland, udgør kr. 741.900 pr. ih 2017 

og lejemålet er uopsigeligt frem til 1. januar 2027. 
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