12-11-2018
Tilstede: Jansen, Mogens, Gitte t, Jette, Anders
Fraværende: Nikolaj, Niels, Gitte a, Anne, Poul
Ordstyrer: Jette
Referent: Jansen
Godkendelse af referat – godkendt
Igangværende produktioner:
•
•

•

Mindernes teater
Det går godt. Premieren gik godt og forestillingerne går godt, de ældre er glade for forestillingen
Ondskaben
Nikolaj har styr på sine ting forestillingen er klar og har generalprøve I morgen tirsdag. Baren er kun
åben til aften forestillingerne. Forestillingen varer 90 minutter uden pause.
One shot of history
Det kører bare. Der bliver øvet på livet løs. Scene byg begynder i starten af det nye år.

Brugerrådet
•

•

Lizzi foreslår at vi spørger brugerrådet om frivilliggruppen kunne få nye lokaler. Vi må tage snakken
op igen. Jansen drøfter med Lisbeth om hvorvidt det er muligt at finde andre lokaler pga plads.
Følges op på næste møde.
Vi venter på referat fra mødet d. 31-10

Huset
•
•
•
•

Der er købt almindelig håndsæbe. Gelænderet i gangen ønskes opsat. Tirsdagsklubben er på det.
Der er kommet patroner til printeren i garagen.
Der bliver tjekket op på printeren.
Teknikken ønsker sig en stige. Gitte T undersøger mulighederne og vi spørger Anne om vi kan
trække det på mindernes teater. Styregruppen godkender en ramme på Max 8000,- til køb af stige.

Dats-kurser
•

Ikke noget nyt. Gitte foreslår at informere til foråret, om kurset den anden weekend i september så
vi kan få flere med.

•
•
•

Jansen snakker med Lisbeth om øl.
Årshjul - nissebanden 2020? Vi skulle evt overveje en juleforestilling.
Teaterakademiet vil vi gerne have i gang til efteråret omkring september med forestilling til foråret
2020.
Anders foreslår vi kunne overveje at få andre ind og underholde(Teater, foredrag, stand-up, etc).
Der blev i den forbindelse snakket om vi skulle prøve en open mic-aften for lokale amatører.

Evt

•

•
•

Der blev drøftet om vi evt skulle have ungdomsskolen ind og bruge vores lokaler. Mogens vil snakke
med Inge om hun vil tage det med til bestyrelsesmøde på ungdomsskolen.
Det blev bemærket at det er meget sjældent at styregruppen er fuldtallige, der bør strammes op da
det er os der sidder med ansvaret for foreningen.

