Onsdag 12. marts 2014 | Læsø-Posten

| Side 5

Kom i Det Kongelige
Teater i Læsø Bio
Af Morten Pihler
morten.pihler@nordjyske.dk

HELE LANDET og også læsøbo-

Advokat Erling Mortensen redegjorde for forskellen på et andelsselskab og en forening.

vedtægter i
ejerforening
følgende svaret på en række
uddybende spørgsmål, men
Skat holder fast i beslutningen og vi orker ikke at klage
over afgørelsen, fortalte
Henning Johansen.
-I stedet ændrer vi selskabsform fra andelsselskab
til forening. Det får ingen
praktisk skattemæssig betydning for medlemmerne,
fortalte lodsejerforeningens
advokat, Erling Mortensen.
-I et andelsselskab udloddes overskuddet, der formu-

ebeskattes. I en forening betaler foreningen forpagtningsafgift til medlemmerne, der indkomstbeskattes,
forklarede han.
17 af 19 medlemmer var
mødt, enten personligt eller
med fuldmagt, til den ekstraordinære generalforsamling, og de nye vedtægter
blev enstemmigt vedtaget.
Det samme blev forslaget
om et årligt kontingent på
500 kr. samt et indmeldelsesgebyr på 100 kr.

-I en forening skal der opkræves kontingent, men det
bliver modregnet i forpagtningsafgiften, så medlemmerne skal ikke have penge
op af lommen og kontingentet bliver opsparet i foreningen, pointerede Erling Mortensen.

erne kan nu komme tæt på
nationalscenens stjerner direkte og samtidig med, de
går på scenerne på Kongens
Nytorv, i Skuespilhuset og
på Operaen. Teatrets produktioner bliver transmitteret live til biograflærreder
over hele landet og vises efterfølgende på DR K.
At mange flere danskere
nu får mulighed for at opleve kunsten på nært hold er et
fremtrædende led i teatrets
ambition om at nå bredere
ud, opnå større synlighed og
tiltrække nye publikumsgrupper.
Den første filmoplevelse
bliver balletten Napoli, der
kan ses direkte fra Gamle
Scene i Læsø Bio allerede 18.
marts.
-Det er en stor glæde, at
det er lykkedes at etablere et
unikt samarbejde mellem to
store kulturbærende institutioner og at projektet har
fundet støtte fra et par visionære danske fonde. Der skal
også lyde en stor ros til DR
og de danske biografer for
deres opbakning til projektet, da det vil betyde at det
omsider bliver muligt at se
andet end udenlandske teaterproduktioner i de danske
biografer. Aftalen er samtidig en anerkendelse af den

Når læsøboerne ikke kommer i Det Kongelige Teater, kommer teatret i stedet til læsøboerne.
public service forpligtigelse
som både DR og Det Kongelige Teater har overfor hele
samfundet, og betyder at
Det Kongelige Teater efter
længere tids fravær endelig
er tilbage på DR’s sendeflade, siger salgs- og planlægningsdirektør Henrik Sten
Petersen.
Det er planen at biografog tv-transmittere en opera,
en ballet, og et skuespil, og
herudover at tv-transmittere
yderligere to mindre skuespil årligt.
Det Kongelige Teater har
indgået et treårigt partnerskab med DR, hvor DR i samarbejde med teatret producerer optagelserne af forestillingerne.
Herudover samarbejder
teatret med produktionsselskabet Cubus Film, som pri-

mært vil være involveret i
produktion af ballet og opera.
Aage og Johanne LouisHansens Fond og BeckettFonden har sammen med
DR skabt det samlede
grundlag for aftalen, der udover det finansielle element
også baseres på udstyr og faciliteter fra DR.
På Læsø glæder Finn
Krogh sig over, at forestillinger på nationalscenen nu
kan nydes i Læsø Bio.
-Jeg har skrevet kontrakt
med Det Kongelige Teater
om tre forestillinger om året
i en treårig periode og hvert
år viser jeg en ballet, en opera og et skuespil, siger han.
Programmet for resten
året bliver offentliggjort 23.
april.

Flyttet fra Læsø?
Følg med gennem Læsø-Posten!
Det hænder, at nogen forlader øen for at bosætte sig andre steder i landet - eller
måske udlandet. De fleste vil gerne følge med i, hvad der sker derhjemme.
Tegn et års- eller halvårs abonnement - så holdes forbindelsen vedlige.
Det koster ikke ekstra, hvis det er inden for landets grænser.
Abonnement til udland tillægges ekstra porto netto.
Ring 99 20 33 33 for nærmere oplysninger.

STÆRKE E-LÆRINGSUDDANNELSER
PÅ SJÆLLAND
Kvote 2 ansøgningsfrist
senest 15. marts
lærer*
fysioterapeut
pædagog
socialrådgiver
leisure management
sygeplejerske
administrationsbachelor
bioanalytiker
ernæring og sundhed
ergoterapeut
* Er dit gennemsnit under 7, skal du søge ind via kvote 2.

Lodsejerforeningens formand, Henning Johansen, forklarede medlemmerne om nødvendigheden af
at ændre vedtægter.

Læs mere på www.ucsj.dk/uddannelser
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