Dagsorden:
Valg af ordstyrer
- John blev valgt
Valg af referent
- Anders P. blev valgt
Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse til “Huset”: Alkoholbevilling
Godkendelse af referat
Mogens påpegede at det ikke var ham der rundsendte adresseliste.
Kommende produktioner
● BølleBob
- Manus er klar. Interessen er stor. Øvedag er mandag. De forventer snart at gå Igang med de
indledende øvelser.
● Skatteøen
Informationsmøde ultimo august. Folk udvælges på forhånd og de poster der ikke er på plads
bliver forhåbentlig lagt fast på informationsmødet hvor alle er velkomne. Anne og Anders holder
møde uge 18 og sørger for et opdateret budget til godkendelse I styregruppen.
Igangværende produktioner
● Musical Highlights
- Det går forrygende. Selvom vi har været sent ude med en ekstraforestilling er der alligevel pt.
solgt ca. 80 billetter til eftermiddagsforestillingen. Der er afslutningsfest lørdag efter sidste
forestilling. Der er enkelte dansere der ikke kan deltage i ekstraforestillingen men det er ikke et
problem for showet. Generelt har forholdet med Danseskolen virket udmærket og ganske
tilfredsstillende.

Barpersonalet har knoklet rundt og er godt brugte efter serveringen. De laver et stort stykke
arbejde.
Enkelte har kommenteret maden overfor Charlotte Krøyer, at de har haft en god oplevelse. Hele
vejen rundt har det været en succes. En stor tak fra Styregruppen til ALLE involveret for en
kæmpe indsats!
Økonomisk lander vi på den positive side af bundlinjen.
Oprydningen koordineres internt mellem produktionsgruppen.
Nyt fra Brugerrådet
- Ændring af booking fra 1.4 til 1.6.
Huset
* Kostumerum/rekvisitrum
- Det ser godt ud! Allan ved hvad der er. Men organiseringen venter…
* Mogens orienterer:
- Udlån af stole fra salen til Nils fra Masken i sommeren. Ingen problemer! De skal bruges til årets
store engspil på Nordfalster.
- Programmerings ”vinger” til lysbordet: Mogens ønsker at indkøbe et tastatur der skal lette
indkodningen samt afviklingen af forestillingerne. I øjeblikket anvendes musen til at markere på
skærmen hvad man ønsker at styre, hvorimod man med dette tastatur vil kunne styre det via en
fader. Pris ca. 30.000,Det drejer sig om at gøre tingene lettere både at kode og afvikle.
Det godkendes at vi vil bruge max kr. 30.000,- Lyd/lys opgradering. Der var en generel snak om at vi bør finde en måde at udnytte vores
udstyr på. Det var et oplagt emne til visionsdagen.
- Drikkevarer. Prissætning af drikkevarer til medlemmer under en forestilling drøftes. Under
ALW har det været besluttet at der i baren ikke kunne købes til medlemspriser. Det er

produktionslederens beslutning hvordan barpersonalet skal håndtere dette og hvad politikken
er. Det er altid muligt at købe øl fra kassen på lageret, men det kan være omstændigt at håndtere
og ikke alle er klar over hvordan det fungerer. Igen skal man henvende sig til produktionslederen
der tager stilling til det.
* Åbne døre
- Der har været hændelser hvor dørene til scenen er åbent og rekvisitter har set ud til at være
blevet flyttet/brugt. Ligesom dørene ud til gangen fra køkkenet har stået åbent. Vi indskærper at
vi lukker dørene når vi forlader teatret efter en prøve.
Vi vil ligeledes pointere for Flerkulturelt at deres nøgle kun benyttes til elevatoraktivitet. John
tilbyder at tage en stille snak med Mette Bentzen om dette.
* Støvsugere:
- Gry forespørger en ekstra støvsuger. Niels undersøger og køber en tilsvarende den vi har.
* Rod/sortering
- Marina har behov for at rydde ud og optimere vores køkkenredskaber. Jette og Marina vil
forsøge at rydde op og sortere.
- Angående symaskine/tilbehør bør der være et minimum af nål, tråd mm samt en maskine der
virker. Vi skal have afdækket behovet fra dem der arbejder med det. John taler med de sypiger vi
har vedrørende deres behov for hvad vi skal stille til rådighed.
* Alkoholbevilling
Vi står som styregruppe/bestyrelse ALLE som ansøgere af spiritusbevillingen. Udover at
styregruppen er ansøgere og dermed overordnet ansvarlig, har vi også udpeget 4
styregruppemedlemmer som ansøges som ”bestyrer”
Marketing
* Visionsdag
Anne skriver:
“Vedr. Visionsdag for styregruppe , vil jeg foreslå at vi gør det lørdag d 21. Maj. F.eks fra kl. 1016.
Jeg laver et oplæg. Det kommer til at handle om at snakke værdigrundlag, kigge på hvor vi vil hen

som forening ift. De forskellige "trends" i samfundet omkring os (hvilke målgrupper skal vi
matche ift. medlemmer) hvem er vores interessenter, og hvad er vores styrker og svagheder.
Hvilke ideer kunne vi tænke os at fokusere på i det kommende år, ift. udvikling af vores forening.
Hvordan kan vi fastholde og udvikle vores ildsjæle.”
Ingen kan den 21. Maj! Vi foreslår at Anne kommer med et udspil til en ny dato.
* Gør brug af det virale netværk. Lad os huske at skrive I programmer mm. “Følg os på Facebook,
Instagram og Twitter.”
Vi bør drøfte dette på vores visionsdag.
Økonomi
- Vi har ingen status fra Poul men formoder det går godt.
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside
Evt.
* Marina: Prioritering af vedligeholdelse/maling af vores lokaler.
* Allan: Kunne godt tænke sig at vi som forening arrangerede foredrag i vores teatersal. John
nævnte at det kunne betragtes som en ”almindelig forestilling” hvor man opstiller et budget og
får det godkendt i styregruppen. Allan undersøger.
* Anders: Påtænker at lave en genopførsel af ”One shot of History 2019”
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