Styregruppemøde Mandag den 17. september 2018
Fraværende: Gitte A, Gitte T
Referat fra sidst: Enkelte ændringer ”One shot of history…” Ellers godkendt
Igangværende produktioner:
”Mindernes Teater”: Velux fonden har tildelt kr. 30.000,- til projektet.
Der er i øjeblikket DATS kursus kørende på teatret. Forestillingen skal spilles ude på
Sofieskolen.
Der skal bygges en skærmdug som scenografi – holdet spørger Palle. Ellers enkelte rekvisitter.
Gruppen overvejer at bruge et par mikrofoner på deres spillesteder. Kontakt evt. Michael fra
SLE. Eller Jørn Bonde.
Premiere 3. November kl. 16.30 – Styregruppen er inviteret. Derefter er der forestillinger
rundt omkring på plejecentre – og Sofieskolen. Holdet slutter af med en forestilling 23.
November kl. 14.30 på teatret.
”Ondskaben”: Jette arbejder med scenografien. Nikolaj øver tekst. Der er lavet en plakat som
bliver lavet i stor format til udvendig ved indgangen og ellers til udbredelse på sociale medier.
Der skal afholdes produktionsmøde snarest.
”One shot of history”: Vi har haft 1. Prøve. En god gruppe med mange unge spændende
kræfter. Koret er også kommet godt fra start selvom vi havde en hård fødsel. Manus skrives
hen ad vejen. Alt kormateriale er lavet og delt via Dropbox. Det bliver godtJ
”Teaterakademiet”: Er lagt på hylden pba. For få tilmeldinger samt frafald af tovholdere.
”Kulturnatten”: Vi har optræden på scenen i teltet på torvet fra kl. 19.30-19.50. Vi mødes på
teatret kl. 18.30 og går i samlet flok mod torvet. Hvor vi gerne ser så mange medlemmer der
kunne være interesseret i at dele flyers ud.
Der vises noget fra ”Mindernes Teater” samt ”Ondskaben”. Anne tager kontakt til Allan
Gardersøe for at afklare scenens størrelse samt mulighed for mikrofon til Nikolaj og lidt
spændende lys generelt.
”Foreningernes dag”: Vi var til stede og havde en god dag. Der kom en del mennesker forbi og
ca. 50 deltog i en konkurrence vi havde lavet til dagen. Der var en scene lige ved siden af os og
selvom vinden blæste – blæste lyden ikke væk på noget tidspunktJ
Vi var glade for arrangementet og vil støtte op næste år, hvis forholdene tillader det.
Økonomi: Vi beslutter i Styregruppen at hele styregruppen samt alle i produktionsgruppen
der har børn/unge med i produktionen under 15 år skal have indhentet en børneattest. Det er
produktionslederens ansvar at indsamle disse.
Vi afventer med at invitere Poul til underskrivning af Børneattester da vi endnu ikke har fået
indsamlet disse.
Brugerråd: Der er indkaldt til brugerrådsmøde den 31. Oktober 15-17. Stormøde er afholdt
25.4 – referatet blev gennemgået.

Huset:
Der skal gøres noget ved rengøringen i huset. Hver produktion har ansvaret for oprydning
skiftevis. One Shot har ulige uger og Mindernes/Ondskaben har lige uger. Det der skal gås
efter er toiletter, støvsuge, samt opryd i køkken.
Forespørgsel fra Ungdomsskolens dramahold om at låne salen i marts måned. Vi finder en
løsning til den tid.
DATS kursus:
Nikolaj og Gitte deltog i Rønshoved kurset i september. Det var en god oplevelse og Nikolaj
har fået ny viden med hjem. Men WOW oplevelsen udeblev. Der blev fortalt om hvad kurset
omhandlede og hvad både Nikolaj og Poul fik ud af oplevelsen. Poul var også deltager fra
Tingsted amatørforening.
Evt.:
Mogens og Jansen aftaler nærmere hvordan en evt. handel med Depot Lolland Falster skal
foregå.

