Referat af styregruppemøde d. 22-10-2018
Valg af referent: Laura
Afbud: Anne, Mogens og Poul
Fraværende: Jansen og Nikolaj
Igangværende produktioner:
•

Mindernes teater
Det går godt. Der blev afholdt et godt kursus hvor folk var glade og positive, og det
endte med forestillinger på forskellige plejehjem. Det var et meget international
kursus, hvor både Lolland, Sverige og England var repræsenteret. Premiere d. 3.
november. Gitte T kan komme og overrække gave til premieren, og står også for
indkøb af gaven. Der er kun to tirsdage tilbage. Ingen generalprøve. Anlæg lånt.

•

Ondskaben
Det går fint. Der er premiere d. 15. november. Styregruppen er inviteret til
premieren, og må tage ledsager med. Børneforestillingerne er solgt, til
aftenforestillingerne er der stadig ledige billetter. Nikolaj terper tekst. Vi fører pr på
de sociale medier.

•

One shot of history
Lise er stået af projektet, hvilket efterlader nogle dønninger, som der arbejdes på at
finde løsninger på. Forestilling d. 3. maj er rykket til lørdag d. 4. maj. Prøve aflyst i
efterårsferien. Rasmus kommer 2-3 gange inden nytår og tager sig af kordelen.
Anders har (næsten) fået bygget meget af scenografien. Metalskelettet er på plads.
Tirsdagsklubben arbejder målrettet på scenografi efter nytår.

•

Kulturnatten
Blandede følelser om kulturnatten. Telte hvor vi skulle optræde var tomt, og der
manglede nogle styregruppemedlemmer. Der kom en masse fra teatret og kigge på.
Dem der kom, var venner og bekendte. Der blev delt mange flyers ud, og det var
godt at få prøvet stykkerne af. Styregruppen har snakket om, at man kunne lave
åbent hus næste år, og evt. få skrevet os i programmet.

•

Foreningernes dag
Trods blæst var det en god dag, og vi tænker at deltage næste år.

Økonomi:
•

Vi havde ikke vores kasserer med til mødet, men vi har fået en opdateret medlemsliste. Vi
gør opmærksom på, at produktionslederne skal sørge for at betale kontingent, og de skal
også sørge for, at deres hold har betalt. Styregruppemedlemmer SKAL betale kontingent. De
fire flasker + chokolade står i skuffen i det nye kontor.

Brugerrådet:
•

Møde på næste onsdag d. 31.

Huset:
•

Sæbedispenserne på toilettet driller, og vi tænker at skifte dem ud med almindelig håndsæbe
med pumpe. Tirsdagsklubben afmonterer dispenserne. Vi kunne evt. få lavet hylder til
sæben, så den ikke står på vasken. Vi skal have styr på vores kostumerum. Masken klarer
det via deres forsikring, og det skal vi også have fundet ud af. Vi spørger Poul, om
forsikringen dækker kostumen.

DATS-kurser:
•

Ikke noget nyt. Anders og Gitte T kunne godt tænke sig at komme på kursus i fremtiden.

Evt.:
•

Der er plads i tirsdagsgruppen!
Laura laver nyhedsbrev til november.
Vi tager årshjulet op igen, og udsætter det til næste møde.
Der blev talt om, at styregruppen har ansvaret for at planlægge, hvad der skal ske for næste
sæson. Vi tænker en stor forestillingen til foråret, en smal forestilling til efteråret og evt.
noget børn/unge og/eller juleforestilling. Vi arbejder videre med teaterakademiet til næste
sæson (efteråret 19). Der behøver nødvendigvis ikke være forestillinger, men blot aktivitet i
huset. Vi brainstormede ideer til forestillinger: En forestilling om Benny Andersen, revy,
Nissebanden.

