Referat styregruppemøde d 27. marts 2017
Afbud fra Anni, Anders, Jette, Niels
Fravær: Marina
1: Valg af ordstyrer: Allan
2: Valg af referent: John
3: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4: Godkendelse af referat: Godkendt
5: økonomi. Ikke noget nyt
6: generalforsamling. Referat godkendt.
Styregruppen takker festudvalget (Anders) for et rigtig fint arrangement.
7: Igangværende produktioner:
-

Skatteøen:

Det går rigtig fint fremad med prøverne. Der arbejdes på livet løs på scenebyg og alt PR arbejde er også på
plads. Hele teatret vil summe af sørøver. Der er oprettet et mobilepaynummer, som vil blive brugt i baren.
Anne har indtil videre telefonnummeret, men det kører over teatret. Holdet har været intakt fra start af. Der
er indtil videre solgt ca. 500 billetter.
-

PH

De øver solistnumre i øjeblikket, og skal efter sommerferien øves mere kor.
Styregruppen ønsker at invitere Kurt med til næste styregruppemøde, så vi kan høre lidt om forløbet.
Styregruppen har også nogle spørgsmål i forhold til om der kan startes nye produktioner op sideløbende.
8: Kommende produktioner: Nikolaj har fremsendt en idé og et oplæg om at lave en juleforestilling 2017. Han
har fremsendt manuskript. Det forlyder, at han ikke selv ønsker at stå for noget. Styregruppen afventer at
høre nærmere fra Nikolaj.
Iben har forespurgt på at kunne lave en musikforestilling om Beatles. Anne tager kontakt til Iben.
Til generalforsamlingen fremkom der et forslag om at afsætte en pengepulje til “de små og skæve”
forestillinger. Det blev drøftet og vi mener, at der skal være plads til alle slags forestillinger på Sprøjtehus
Teatret. Men går man med en idé og en lyst til at lave en forestilling, så må man komme til styregruppen og
fremlægge sin ide og et budget.
Vi vil forsøge at sende signal ud på facebook og hjemmesiden om, at vi sætter pris på at folk sender ideer til
styregruppen og forsøge at hjælpe dem videre i processen.
Anne har til hensigt at lave “Som i himlen” fra januar-april 2018.
9: Brugerrådet. Punktet udskydes til næste møde.
Brugerrådet har godkendt har godkendt Annes oplæg om udsmykning af cafe ift m skatteøen.
Det blev drøftet om vandskulpturen på parkeringspladsen bliver renset og om der kommer lys i?

Vi afventer forårets komme…
Vi undrede os også over at neonbelysningen på facaden ikke virker.
10: Huset: Allan rydder op i rekvisitrummet til sommer.
Det blev drøftet om vi kunne imødekomme syerskernes ønske om at kunne have borde stående fra gang til
gang. Vores mulighed er at indrette noget i kostumerummet, men det forudsætter, at man har lyst til at være
derovre. Vi fremkom ikke med noget konkret, men viljen var tilstede.
11: Baren: Anne og Mogens aftaler indkøb til baren.
Anne undersøger om der i vores bevilling er givet tilladelse til at vi sælger reel spiritus.
12: PR: Skatteøen: Lysreklamer i uge 16 og 17, samt i hallerne i hele april måned. Der er trykt plakater og
flyers. Ved Late Night i april, bliver der også delt flyers ud.
13: Nyhedsbrev: Skatteøen, P.H., arbejdsweekend 27.-28. maj, “de små skæve”-forestillinger, DATS-kurser en
opfordring til at der kan ønskes og søges om kurser.
Laura tilbød at lave udkast til et nyhedsbrev.
14: Opfølgning på Visionsdagen
Årshjul og hjemmeside sættes på som punkt til næste møde.
Anne vil gerne være med til at lave hjemmeside sammen med Lea.
15: DATS-kurser.
Hvis man skal tilbydes individuelle kurser skal man være betalende aktivt medlem af foreningen.. Vi drøftede
også muligheden for at invitere de øvrige amatørscener til fælleskursus hos os.. Mogens undersøger mulighed
for lyskursua med Jens Damsager hos DATS og kommer med oplæg til næste møde.
Allan og John ønsker at komme afsted på kursus omkring instruktion af børneteater/teater, vi holder ideen
varm. John og Allan kontakter DATS og forespørger ud fra de ideer og ønsker, som de har.
Mogens arbejder videre med lys-kursus.
16: Fremtidige mødedatoer. Vi arbejder ud fra at vi veksler mellem mandage og torsdage.
Mødestart kl. 19.00.
Mandag d. 8. maj
Torsdag d. 8. juni.
Mandag d. 14. aug.
Torsdag d. 14. sep.
Mandag d. 9. okt.
Torsdag d. 9. nov.
Mandag d. 4. dec.

16: Evt: Intet til punktet

