Referat Styregruppemødet d. 27/10-16
Afbud: Kai, Marina, Anders kommer omkring kl. 19.

Ordstyrer: Allan
Referent: Anne

Dagsorden: Separate punkter i dag: Lyd, Dankort, Kurts PH forestilling i 17.

Kommende produktioner:
Kurt Lund har lavet et oplæg til PH viseforestilling i efteråret ´17
Oplægget behandlet og forhåndsgodkendt. Styregruppen ønsker at Poul kigger budgettet igennem sammen
med Kurt og får momsberegningen med. Det kan herefter godkendes endeligt.
Igangværende produktioner:
Bøllebob: Det går fint og efter planen. Der er ledige pladser i baren, altså ledige barvagter. Snak om
bevilling, -Foreningen har fået bevillingen.
Skatteøen: Går efter planen. Kostumehold mangler, koret arbejder med den indspillede musik og vi
arbejder på at etablere et samarbejde med Marius Mortensen om romsmagning i baren inden forestillingens
start.
Programmet i Bøllebob henviser til næste forestilling Skatteøen.

Nyt fra Brugerrådet:
Mette Lima forespørger om Cult Hus kan bruge vores sal d.16. december. Det kan vi godt sige ja til. Gry
svarer Mette Lima.
Ellers ikke noget nyt.

Huset:
Skinnen fra ”Lloyd Webber” ønskes pillet ned. Jansen og Niels mødes 2/11 kl. 15 og piller ned.
Medlemsfest -ikke den store opbakning. Vi booster generalforsamlingen som et medlemsarrangement, og
lægger ikke de store kræfter i medlemsfester i øvrigt lige nu. -interessen ligger primært på
produktionsholdene for vores medlemmer.

LYDANLÆG:
Behovet for lydudstyr blev drøftet grundigt, og det var ikke muligt at tage en endelig beslutning om det
fremsendte tilbud. Således blev det ikke vedtaget. -Det blev besluttet at vi kan tale videre om muligheder for
udvidelse af vores nuværende udstyr, og få nærmere tekniske specifikationer for at tage stilling.
Styregruppen bakker op omkring en ”tillægsbevilling” til produktionen. John indhenter tilbud på leje af
nødvendigt udstyr og fremsender en budgetændring.
Mogens tilbyder at bede Michael Rubæk om at kigge på tilbuddet ift. hvordan ny teknik kan spille sammen
med eksisterende.
Gry mener at vi venter til næste møde med at drøfte videre. Vi tager det med næste gang.

DANKORTTERMINAL
Det blev besluttet, at den enkelte produktion sørger for at leje dankortterminal til spilleperioden.
Dankort terminalen lejes således fra gang til gang. Desuden undersøger vi muligheden for permanent
mobilepay. Anne arbejder videre.

Vedr. Barsalg generelt. Vi fører et punkt til faste dagsorden der hedder Barsalg. Således sikrer vi at
produktionerne får den fornødne hjælp.

ÆLDRESAGEN har forespurgt om de må låne vores sal en eftermiddag i februar
Anne spørger om ældresagen skal betale når de låner vores sal. Anders undersøger hvordan reglerne er hos
Ivan.

ØKONOMI
Bøllebob har alle betalt. Skatteøen mangler stadig enkelte. Anne har sendt mail til de relevante.

Resten af dagsordenspunkter bliver udsat til næste møde.

Gry laver dagsorden til næste møde.

