Referat af styregruppemøde Torsdag d. 22. oktober 2015
Deltagere: Anne, Anders, Mogens, Jette, Poul, Kaj, John, Allan.
Afbud: Lotte, Gry, Katrine, Mille.
Valg af ordstyrer
Anders
Valg af referent
John
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat
Godkendt
Opdatering af medlemsliste
Poul orienterede om personer, hvor der kan være tvivl om de ønsker fortsat medlemskab.
Anders påtager sig, at lave en flink mail til de personer, som ikke har indbetalt og som
måske kunne have interesse i at fortsætte medlemskabet.
Pt. har vi omkring 100 totalt set. Børn og voksne medregnet.
Børneteatergruppen er flinke til at betale. Der er kun to ud af 45, som ikke har betalt.
Poul fremlagde balanceregnskab for 1/01-2015 - 21/10-2015.
Det viste et overskud på 23.765,66
P.t. har vi kr. 150.000,- på bankkontoen.
Kommende produktioner:
“Musical Highligts”,
John og Anders arbejder på en opsætning i foråret 2016 -april. 10 forestillinger. Prøvestart
januar 2016. John fremlagde oplæg og står som produktionsleder på forestillingen.
Forestillingen sælges med mad .
Forestillingen bliver en koncert med dansere og statister, der agerer med i scenebilledet.
Anders Plovdahl og Marina Kjærgård står for at skabe billeder -Lene’s dance er interesseret i
samarbejde.

Forestillingen bliver med udvalgte temaer fra forskellige forestillinger af Andy Lloyd
Webber’s musícalhits. Solister bliver udvalgt på forhånd, dvs. ingen audition.
Budget blev fremlagt. Godkendt.
“Skatteøen”...
Vi har fået tilladelse til at sætte Skattøen op i 2017. Anne tager kontakten til

studiemusikerne som kan (efter tidligere aftale) lave backtracks til os. Anders arbejder videre
med budget mv.
Igangværende produktioner
Betlehem
Scenen er så godt som klar, planen bliver fulgt og det kører som det skal . Billetsalget er i gang.
Flot arbejde af scenografiholdet. Plakaten er på vej i trykken. John vil gerne høre fra nogen,
der vil hjælpe med premiere-forplejningen

Nyt fra Brugerrådet
Intet nyt
Huset
“Tirsdagsklubben” er ved at være færdig med renovering af scene- og teknikopbygningen.
Flot arbejde. -Der bør laves en sikkerhedsforanstaltning v. teknikken ift. at skærme et par
kanter af.
Vi har fået tilbudt et fint mahogni klaver. Det er et fint tilbud, men vi er ikke interesseret.

Kostumerum/rekvisitrum
Allan arbejder på at få indkaldt en arbejdsgruppe til at rydde op rekvisitrummet.
Ting der mangler
Foreningen indkøber 7 mikrofonbøjler mere, som de 5 der blev indkøbt til Blues
Brothers. - Anne kontakter Jens Coryol for bestilling. Udgift på ca. 3500,- til
foreningen.
Poul undersøger muligheder for at ansøge fonde om tilskud til inventar. Mogens
sender prisoverslag på rækværk

Videokamera: Et nyt videokamera er på ønskelisten over nye investeringer. John
tager kontakt til Multimedieklubben/undersøger pris.
Lånelister/brev
Udsat til efter Jul
Øl-/sodavandsautomat?
Mogens arbejder på nedlæggelse af automaten.
Henvendelse fra Flerkulturelt center
Flerkulturelt har forespurgt om vi er interesseret i at deltage i et arrangement, hvor vi kan
præsentere vores forening på søndag d. 25. ingen har mulighed for at deltage, vi ville
ellers gerne. Anne melder tilbage til Lisbeth
Forespørgsel om leje af sal fra ungdomsskolen v. Gry
5.-13.marts’16. Der er prøveweekend på vores egen forestilling i weekenden, og
ligger tæt på premieretidspunkt. Så vi må desværre sige nej.
Marketing
Der arbejdes på marketing på Bethlehem, pressemeddelse er sendt, plakat er i trykken
Økonomi
Poul har fremlagt budget. Det ser flot ud
Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside?
Anders kontakter Katrine vedr. Hjemmeside.
Nye mødedatoer
19. november, 10. december,
På mødet den 10. december deltager Poul og vi skal have styr på hvem, der er på valg.
14. januar, Torsdag d. 11.februar generalforsamling i februar: 26. februar.
Generalforsamlingen slås sammen med medlemsarrangement. Alle møder starter fortsat
18,30
Evt.
Vi skal huske at flashe medlemsarrangementer tydeligere i nyhedsbrevene.
Generalforsamlingen m. tilhørende medlemsarrangement kan allerede meldes ud nu i
nyhedsbrev. -GRY. vil du sætte det på det kommende nyhedsbrev sammen med reklame
for juleforestillingen og ligeledes på facebook.
Punkter til næste møde:

Vedtægter drøftes på næste møde mhp evt. forslag til ændringer. Ideer til sprøjte-priser
drøftes også på næste møde.
Punkter til næste møde torsdag 19. november kl. 18.30:
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