Referat af styregruppemøde Torsdag d. 11. februar 2016
Deltagere: Anders, Jette, Anne, Niels, Kai, Mogens, Kai, Anne.
Afbud: Lotte, Gry, Kathrine.
Valg af ordstyrer
Anne
Valg af referent
John
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
Anne havde været på kursus og ønskede et punkt på dagsordenen.
Godkendelse af referat
Godkendt
Generalforsamling
Fredag d. 26. februar kl. 19.00. + socialt medlemsarrangement.
Vi mødes kl. 18.00 og gør klar.
Velkomst ved Anne.
Det blev drøftet om Jespers bortgang bør nævnes ud fra de kommentarer, der er kommet.
Det blev besluttet, at han må nævnes, men at omfanget nedtones.
Sprøjtepriser
“Den lille sprøjte”: Palle Jensen ‐ Anders overrækker og taler til Palle.
“Den store sprøjte”:
Der er styr på begge “Sprøjter” og indgraveringen.
Kommende produktioner??
“Skatteøen”
Anders har fået en rykker for afregning af det lånte manuskript m.v.
Der er betalt 16.000 kr. for at vi nu har materialet for hele perioden nu.
Anne bød ind og sagde, at hun gerne vil være en aktiv del af produktionen.
“BØLLEBOB”
John fremlagde oplæg og budget, som blev godkendt.

(oplægget er vedhæftet til styregruppen)

Igangværende produktioner
“An Evening With Andrew Lloyd Webber”
Det går super godt.
John foreslog at foreningen lejer en mobil dankortsautomat. Det blev besluttet at leje en
dankortsmaskine til forestillingerne.
Lejen på 1,200 kr. for en måned og trækkes fra barsalget, som kører udenfor produktionen.
Nyt fra Brugerrådet
Niels tager en snak med brugerrådet i forhold til om køkkenet kan opdateres med service til
40 personer eller mere.
Huset
Vi har 3 garager, som er fyldte til bristepunktet af kulisser, træstumper m.v.
Det blev drøftet om der kunne skaffes container, om der kunne sælges ud af det.
Tirsdags lagersalg af træ til brændsel. Anders koordinerer og har frie hænder.
Anders aflyser indkøb af svejseværket. Der har været lånt og det er klaret.
John foreslog, at Niels kunne tage med på møde, om der måske kunne indkøbes service til 40
personer til cafeen. Der mangler specielt bestik og glas.
Spiritusbevilling og pølsemandskursus.
Vi skal have nogen til at få kursus og bevilling.
Poul snakker med Lizzi om bevillingen.
John undersøger i forhold til pølsemandskursus AMU.
Kostumerum/rekvisitrum
Intet til punktet.
Ting der mangler
Intet til punktet.
Øl/sodavandsautomat
Den er afviklet og bortskaffet.
Marketing
Vi er godt kørende i forhold til presse og har været gode til at være synlige i aviserne.

Økonomi
Poul fremlagde regnskabet for styregruppen.
Det vil blive fremlagt til generalforsamlingen for medlemmerne.
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside? 
John opdaterer hjemmesiden løbende og alle referater for 2015 er lagt ud.
Anne har udsendt nyhedsbrev til medlemmerne.
Annes punkt om strategisk ledelse
Anne har været på kursus og vil gerne dele sine erfaringer med den kommende
styregruppe, når den er på plads. Vi hørte lidt og glæder os til at høre mere.
Nye mødedatoer
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.
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