Referat af styremøde torsdag den 18. August 2016
Valg af ordstyrer
- John blev valgt
Valg af referent
- Anders blev valgt
Godkendelse af dagsorden
Godkendt!
Godkendelse af referat
Godkendt!
Nedsættelse af festudvalg til planlægning af årlig tilbagevendende stor-fest for
medlemmer
Niels, Jette og Laura blev forespurgt om de vil komme med inputs til hvad der skal ske.
Styregruppen medvirker til at foreslå temaer. John har forespurgt på lån af lokaler og der er
booket foyer, køkken, sprøjtehusets sal.
Anne foreslår en ”omvendt fest” som tema. Niels foreslår at man tager fat i temaerne fra de
igangværende produktioner: Bølle-Bob og Skatteøen. Mogens kaster pyjamas-fest på bordet.
Allan foreslår ”første skoledag”.
Planlægning af arbejdsweekend
Niels oplyser at vi bor til leje og står for den indvendige vedligeholdelse for egen regning, og er
der vandrør, varme eller faste installationer der ikke duer, så er det Kulturforsyningen der
forestår vedligehold.
Der blev drøftet forskellige prioriteringer af oprydning i vores lokaler. Første prioritet er at få
ryddet op i garager. Maling, rengøring og udsmykning er sekundære og kan vente.
Det foreslås at Tirsdagsklubben udvides med flere folk der spørges direkte om de kan hjælpe på
udvalgte datoer. Der foreslås at vi lejer en container hvor alt hvad vi smider ud ryger op i.
Det aftales at Niels bestiller container til tirsdag den 23. August hvor den udvidet Tirsdagsklub vil
skille og smide ud. Tirsdag den 30. August inddrages ligeså. Begge dage fra kl. 16 - ? Anne laver et
skriv der kommer på vores FB side.
Kommende produktioner
● Bølle-Bob
”Vi er klar!” Søndag er der audition, hvor man håber at der ikke kommer for mange men at de der
skal bruges kommer. Holdet er John som produktionsleder, Allan som koreograf, Jette som
instruktør og et par nye unge mandlige instruktørassistenter til Jette.
Opstart bliver mandag den 22. August hvor der startes blødt op.
Der er kommet lidt uforudsete regninger på musikken som afviger fra budget men de er så små
så det ikke vælter noget.

● Skatteøen
Samme status! Produktionsgruppe er næsten på plads. Der mangler dog vigtige tunge poster som
kostume-gruppe. Allan oplyser at der er en kasse med mulige kostumer til skatteøen som står på
kostumelageret.
Vi har besat en stor del af rollerne, men en del mindre roller mangler samt to af de store roller
mangler ligeså.
Musikken er lavet og betalt og er vores ejendom – dog skal der ved senere måske-opsætninger
betales afgift.
Første prøvedag er torsdag den 1. September.
Vi har planer om at vende dansevinylen om så den grå side er oppe, yderligere tænker vi at fuldmale vinylen så den bliver en del af scenografien. Må vi det? Alternativt skal vi købe nye baner
dansevinyl til en værdi af ca. Kr. 40.000,Styregruppen godkender at vi maler på den grå side af dansevinylen.
Igangværende produktioner
● Musical Highlights
Der drøftes hvorvidt baren og alt arbejde heromkring skal skilles fra det frivillige arbejde på og
omkring scenen i en slags ”forhus”. Og herefter ”belønnes” med en middag eks. med overskuddet
fra dét de sælger.
Producentens rolle og ansvar blev diskuteret: hvor går grænsen for hvad man må og ikke må.
Styregruppen beslutter at foreningskulturen skal håndhæves og at alle er frivillige og skal
belønnes ens.
Nyt fra Brugerrådet
Intet nyt. Der har ikke været afholdt møde.
Huset
John har fået oplyst fra ”sy-pigerne” at der er behov for 2 maskiner til en pris af kr. 10.000,Der er enighed om vi siger ja til pigerne om indkøb indenfor det nævnte budget.
● Opfølgning på drøftelse af samarbejde med Flerkulturelt
Snakken gik på om hvordan vi kan give plads til hinanden. De har også ønske om at mødes tiere.
Vi har opsat et computerbord og tilsluttet pc´erne til internettet. De er også til vores medlemmers
afbenyttelse.
Vi håber at vi alle vil medvirke til holde kontakten og få talt sammen hvis der opstår problemer.
• Visionsdag
Anne foreslår at vi indgår byttehandel med Højskolen Marielyst om at holde vores visionsdag dér
mod at vi kommer ned og underholder en aften til én af deres arrangementer. Visionsdagen er
søndag den 11. September kl. 10.00 til 16.00 ca.

Marketing
Der er pressemeddelelser ude på både Bølle-Bob og Skatteøen. Vi bør koordinere i fremtiden så
vi ikke bombarderer medierne. Således at Bølle-Bob får førsteret i år.
Vi talte om at lave en form for aktivitetsplakat til at sætte ned i den store ramme ved indgangen.
Anders forespørger sin kone om et oplæg.
Økonomi
Der ønskes en udmelding fra Poul.
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside
Vi har 2 facebook sider. Den ene er en officiel side hvor vi profilerer foreningen. Den anden er en
”lukket” gruppe for medlemmer.
Hvem skal være administrator? Laura vil gerne hjælpe med at opdatere/oplægge nyt.
Hvad med hjemmesiden? Den er ikke ”inspirerende”. Skulle vi få den piftet op? Niels spørger Ole
Fortnix om han vil se på siden og komme med et bud på hvad vi kan gøre.
John foreslår noget kursus i at vedligeholde hjemmesiden.
Når der nyt fra festudvalget skal det meldes ud i et nyhedsbrev til medlemmerne.
Evt.
Punkter til næste møde
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Kommende produktioner
● Kulturnat
Igangværende produktioner
● Bølle-Bob
● Skatteøen
Nyt fra Brugerrådet
Huset
Marketing
Økonomi
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside
Evt.
Punkter til næste møde

