Referat til styregruppemøde
onsdag d. 20. august 2015
Afbud fra Katrine
1. Valg af ordstyrer
Allan
1. Valg af referent
Gry
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
1. Godkendelse af ref.
Godkendt
1. Fest?
25/9 2015. Gry og John trækker sig. Anne, Anders og Jette (og Katrine?) planlægger. Gry sætter
dato i nyhedsbrev, festudvalg sender selv invitation til medlemmer på mailen.
1. Kommende produktioner?
● Skatteøen
Anders fremlægger. Vi taler om antal deltager i forestilling i forhold til sal mm. Anders
efterlyser en ”backstagemanager/oldfrue” til projektet. Det forslås at lave en
workshop/udvælgelsesproces. Det bliver hver tirsdag der øves.
Godkendt.
● Der tales om kurser fra dats i foreningen – det ville være dejligt. Måske prøve af i
forbindelse med projekt, måske når der ikke er anden aktivitet i foreningen.
● Anne fortæller om tanker.
1. Igangværende produktioner
a. En Julenat i Betlehem
John og Allan fortæller om opstart og workshop. Det er gået rigtig godt og
grupperne er opdelt. Der er nu 46 deltager. Der er ikke frafald ind til nu. Der
samarbejdes med Masken, vi låner lokaler.
Der er søgt børneatester for alle undtagen John og Mogens.

1. Nyt fra Brugerrådet
2. Der vil snart være et møde. ”Hvad kunne vi byde ind med til kulturnatten fre. d. 2.
oktober?” Der tales om at vi helt sikkert kan byde ind med noget. Punktet sættes på til
næste møde.
Der tales om aftenskolens brug af huset. Styregruppen beder Niels om at spørge til
aftenskolens/frivillig foreningers brug af huset.
1. Huset

a. Kostume rum
Der gives tilladelse til indkøb til opbevaring.
a. Nøgler
Anders følger op, får ny liste. Niels følger op på Sven.
a. Ting der mangler/podier.
Smeden er færdig med podier, der kan bygges op. Der forslås en anden opsætning, ala masken,
så vi har gang i siden. Styregruppen godkender den nye opsætning og indkøb af rækværk.
Anders undersøger forstørret forlængerledning til dæmper.
Lysdæmperen er ikke repareret. Anders og Mogens undersøger pris på ny kontra rep. af det
samme.
a. Lånelister/brev
Punktet bliver udskudt til der er tid til at lydlisten bliver lavet.
a. Øl/sodavand automat.
Der tages en snak om brugen og placeringen af automaten. Styregruppen vedtager at opsige
aftalen og afskaffe automaten, Mogens står for det. Styregruppen beder Niels om at spørge
brugerrådet om huset er interesseret i at der skal stå en maskine andet sted i huset, under
andres admin.
1. Marketing
Der skal sættes plakat for en julenat i Betlehem i vores plakatramme ved indgangen.
1. Økonomi
Der tales om evt flere kostumer til En nat i Betlehem.
1. Nyhedsbrev, mail og hjemmeside
Der er forvirring omkring billeder på hjemmesiden. Katrine ved måske mere? En nat i Betlehem
vil gerne vide om de kan ligge billeder på hjemmesiden.
1. Evt.
Anne husker at tale med Poul om børneattester.
Hverken Lotte eller Allan kan deltage i torsdagsmøder.
1. Punkter til næste møde:
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