Referat af styregruppemøde Torsdag d. 14. januar 2016
Deltagere:
Afbud:
Valg af ordstyrer
Allan
Valg af referent
John
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat
Godkendt
Godkendelse af vedtægtsændringsforslag
Ændringsforslaget til § 6 er, at det ikke slåes op på opslagstavlen. Det tager vi på
generalforsamlingen.
Generalforsamling
Fredag d. 26. februar kl. 19.00. + socialt medlemsarrangement.
På valg er: Allan, Lotte, Katrine, Mogens
Allan og Mogens ønsker genvalg.
Lotte og Kathrine ønsker ikke genvalg.
Børne/ungdomsrepræsentanten Mille er på valg.
Suppleanterne er på valg hvert år. John ønsker at opstille som styregruppemedlem.
Som udgangspunkt afholdes generalforsamlingen i salen. Men i tilfælde af at salen er
under for megen ombygning til forestilling, så er cafeen booket.
Vi starter med Asti og kransekage/overflødighedshorn. Senere kaffe, te, chips, øl og vand.
Anders aftaler med Poul i forhold til Asti. Jette forestår de øvrige indkøb.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at optræde med nogle numre.
Anne laver og fremlægger årsberetning. John sender årets styregruppereferater til Anne.
Kontingent: Styregruppen indstiller, at det skal forblive uændret.
Sprøjtepriser

“Den lille sprøjte”: Palle Jensen - Anders overrækker og taler til Palle.
“Den store sprøjte”:
Niels medbragte “den lille sprøjte”. Mogens har den store, men var ikke til mødet.
Mogens sørger for indgraveringer i begge sprøjter.
Kommende produktioner??
“Skatteøen”
Anders har betalt en rykker på materialet. Vi har nu materialet frem til juni 2017.
“Bøllebob”
Der afventes oplæg fra John..
Igangværende produktioner
“An Evening With Andrew Lloyd Webber”
Der blev afholdt audition d. 9. januar. Der var mange fremmødte og der er blevet
udvalgt solister til alle 11 soloroller. Ensemblet er også godt kørende, måske kan der
bruges et par stykker mere, men de skal melde sig nu.
Prøverne er i fuld gang og vi får allerede henvendelser fra privatpersoner og firmaer,
som ønsker at købe billetter.
Christa laver plakat og programmer.
Kostumepigerne er: Lise, Rigmor, Jane og Anni.
Maden bestilles fra Charlotte Krøyers Spisestuer. Der er organiseret et stamhold til at
forestå den praktiske del. Anne og Jette vil evt. stadig gerne byde ind med lidt
underholdende “spiseteater”, dette kan måske være en lille vise.
Svanevig Hospice har forespurgt på billetter til generalprøvebilletter til mandag d. 4.
april. De udbydes til 75 kr.
Billetprisen til forestillingen er 125 kr.
Madprisen (tapastallerken) er 125 kr.
Nyt fra Brugerrådet
Intet nyt.
Huset
Forespørgsel ang. onsdag d. 17. februar 2016 fra Flerkulturelt Center.
Anne, Jette, Kai og John deltager på arrangementet.
Vi vil gerne forestå barsalget til dette arrangement, men vi vil ikke forpligte os
fremadrettet.
Vi vil gerne spørges fra gang til gang. Så må vi vurdere på om vi har kræfterne til det.

Vi byder også ind med lidt underholdning. Anne og Jette med et par danske sange. John og
hans duomakker giver også gerne et par numre.
John skriver tilbage til Mette og Flerkulturelt Center
Booking af lokaler i kulturforsyningen. Vi skal fremadrettet være hurtige ude, da lokalerne
bliver meget brugt.
Allan vil gerne opsætte nogle hylder i garderoben, så der er plads til kasser.
Måske et projekt for tirsdagsklubben? Jette vil gerne male. John og Kai vil også gerne
hjælpe. Allan styrer og indkalder.
Anders ønsker sig et svejseapperat til teatret. Anders indkøber til ca. kr. 5.000,Anders undersøger videre i forhold til arbejdsmiljøregler og forsikring.
Men styregruppen siger “kør”.
Kostumerum/rekvisitrum
Holdet bag “Betlehem” har ryddet på plads i kostumerummet.
Garderoberne er også blevet ryddet og rengjort.
Vi planlægger at rengøre og rydde op i rekvisitrummet til foråret/sommer.
Ting der mangler
Intet til punktet.
Øl-/sodavandsautomat?
Intet til punktet.
Marketing
Vi er godt kørende i forhold til presse og har været gode til at være synlige i aviserne.
Økonomi
Intet til punktet.
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside? Anne laver invitation til generalforsamlingen, som lægges på facebooksiden +
hjemmesiden.
Hjemmesiden bliver brugt og besøgt mere nu. Den har bl.a. været brugt i forbindelse med
audition og den er allerede opdateret derefter, så de kommende forestillinger nu har
fokus.

Nye mødedatoer
Torsdag d. 11. februar
Fredag d. 26. februar GENERALFORSAMLING kl. 19.00 + socialt medlemsarrangement.
Efter valget til generalforsamlingen aftaler den “nye” styregruppe det første møde.
Evt.
Intet til punktet.
Punkter til næste møde:
Deltagere:
Afbud:
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Forberedelse af generalforsamling + socialt arrangement.
Sprøjtepriser
Kommende produktioner??
“Musical Highligts”, “Skatteøen”...
Igangværende produktioner - regnskab fra “En Julenat I Betlehem”.
Nyt fra Brugerrådet
Huset
Spiritusbevilling/pølsemandskursus
Kostumerum/rekvisitrum
Ting der mangler
Øl-/sodavandsautomat?
Marketing
Økonomi
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside? Nye mødedatoer
Evt.
Punkter til næste møde:

