Referat af styregruppemødet 15. september 2016
Tilstede: Laura, Anne, Mogens, Thelle, Jette, Allan, Niels, Jansen, John.
Afbud: Anders.
Fravær: Kai, Marina, Gry.
Valg af ordstyrer: Allan
Valg af referent: John
Godkendelse af referat: Vi skal huske, at referater først skal lægges på hjemmesiden, når de er
godkendt på det efterfølgende møde. Vi skal huske at sende referater til Poul også.
Referatet er godkendt.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Kommende produktioner:
Kulturnatten fredag d. 30. september.
Vi skal fremover sørge for at være ude i bedre tid. Sættes på som punkt i april måned.
Men vi er med: BølleBob deltager på scenen og efterfølgende i byen.
Skatteøen holder åben prøve.
Igangværende produktioner
BØLLEBOB
Korrektion af budget i forhold til udgift på leje m.v. John taler med Poul om at få regnet på tallene i
forhold til den reelle udgift fra Dansk Teaterforlag.
Produktionen er udfordret i forhold til at afholde forpremiere, da huset er rigtig meget booket.
Det ønskes, at der kan lægges forpremiere onsdag d. 23. november, da det kan lade sig gøre.
Skatteøen har planlagt prøve i vores sal.
Allan spørger om Skatteøen kan være i Maskens sal. Allan melder retur til Anne.
Men under alle omstændigheder er det godkendt, at BølleBob har forpremiere onsdag d. 23.
november og torsdag er også booket til noter og evt. øvning af scener.
Styregruppen med ledsager inviteres til premieren d. 25. november.
Masken, Mette Lima, Ivan, Kulturudvalget inviteres ligeledes med ledsagere.
Der gives 10 fribilletter til forpremieren til Flerkulturelt. De frivillige betaler den fastsatte pris på 30
kr.
Styregruppen kom med forslag til, hvem der kan inviteres til forpremiere:
Ældresagen inviteres med rabat på 10 % til de ordinære forestillinger, hvis de bestiller over 10
billetter.
Ungdomsskolen og klubberne, kan evt. også inviteres. Dramaholdet fra ungdomsskolen.
Bobleriets dramahold m.v.
Plakat: Pris ændret til 80 kr., hvor det er 80 kr. incl. gebyr.
Rengøring: BølleBob gruppen gør rent i lige uger + på forestillingsdagene.
SKATTEØEN
Skatteøen er i gang. Nu starter prøverne op på de forskellige scener.
Der mangler stadig nogle friske folk til at sy kostumer. Kender vi nogen?
Nyt fra brugerrådet
Niels fortalte, at der er indført et nyt bookingsystem.
Vi står for den indvendige vedligeholdelse, så køkken, gangareal, sal m.v. er vores eget område.
Kulturnatten: Er der nogen, som har lyst til at hjælpe med at stå i baren?

Huset
MEDLEMSFEST 8. OKTOBER
P.t. 2 tilmeldinger. Gry udsender info på et nyhedsbrev.
Svarfristen var d. 15.9. Denne udvides til 5.10.
(Styregruppemedlemmerne skal også huske, at melde sig til)
John deltager ikke.
Allan spurgte til alkoholpolitik i forhold til at vi indbyder børn og unge til vores fest.
Det blev tilkendegivet, at det er et forældreansvar.
Mogens spurgte til barsalg. Umiddelbart sælger vi bare ud af det vi har til medlemspriser.
OPFØLGNING PÅ VISIONSDAGEN
 Allan har spurgt Iben i forhold til fremtidig forestilling. Den er udskudt på ubestemt tid.
 Allan: Foredrag  Forladte steder  Et foredrag vil koste 15.000 kr. Det er mange penge,
men Allan overvejer videre og kommer med oplæg, hvis der er interesse for det.
 Allan har også forhørt sig hos Rainbow Singers (gospelkor fra Maribo) Måske som
workshop/koncert.
 Gry har oprettet hele styregruppen som admin. på facebookgrupperne.
 Vi beder Anders om at oprette styregruppens medlemmer som admin. på den offentlige
facebookgruppe.
 Laura foreslår at toppen på hjemmesiden kunne skiftes med et andet billede.
 Gry foreslår at vi laver en facebookgruppe for ildsjæle, som f.eks. kan generere nogle til at
sy...
 Niels har talt med Kurt. Vi afventer budget/idéoplæg.
 Anne har talt med Betina om at skrive revytekster.
 Mogens har talt med Michael Rubæk i forhold til at få vores lydanlæg så godt op og køre
som muligt. Mogens aftaler og vi hører snarligt.
Jansen kigger på anlægget og sætter bl.a. subwooferen mv. til og prøver på at få det op og
køre så hurtigt som muligt. Det tilstræbes at det er velfungerende inden efterårsferien uge
42.
 I forhold til visionsdagen har vi givet os selv en deadline til generalforsamlingen, hvor vi
skal fortælle om vores visionsdag.
DATS
Vi har det fast på som punkt fremover.
Er man interesseret i nyhedsbrevet fra DATS, så kan man gå på deres hjemmeside og tilmelde sig.
Marketing
Anne bragte op, at når vi har flere forestillinger i gang på samme tid, så skal den forestilling, som
er tættest på premieren have fortrinsret pr. mæssigt.
Så nu køres BølleBob i stilling på facebook m.v.
Økonomi
Intet til punktet
Men John fortalte, at der på regnskabet stod et punkt på, som havde undret ham.
Erstatning af 2 mikrofoner til en samlet pris af kr. 9.500,
John fortalte om forløbet og læste den mail, som han har sendt med spørgsmål til Jens Couriol.
Styregruppen støttede op om skrivelsen og situationen. Hvis mikrofoner skaffes er det et indkøb til
foreningen og konteres som sådan.
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside.
Der er sendt nyhedsbrev til medlemmerne om fest d. 8. oktober.

Evt:
Intet til punktet.

