Styregruppemøde 16/6 2015
Afbud; Anders, Anne, Lotte og Kai.
1. Valg af ordstyrer
Niels
1. Valg af referent
Gry
1. Godkendelse af dagsorden
godkendt
1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde 20/5
godkendt
1. Økonomi
a. Ændring af forsikringer
Vi har skiftet forsikringsselskab, således at vi har ca halveret udgiften. Vi er nu forsikret
i TopDanmark – Der skal udarbejdes lister over alt hvad teatret har af værdi – Gry og
Mogens fortsætter listearbejdet.
a. Økonomisk opdatering fra Poul
Blues brothers: regnskabet gennemgås, der er et overskud på 38.393,95 kr +/ koda.
Vi har en beholdning 150.000 kr pt.
1. Skal ALLE der deltager i en produktion betale kontingent? (debat om sprøjtehusets
fremtidige strategi)
Vedtægterne gælder som de står. der skal betales for alle der står på scenen. I forhold til de to
dansere fra samtaler med Iu, får de næste sæson med for 50 kr. I forhold til fremtidige
forestillinger der løber over mere en en sæson, tager siddende styregruppe beslutning når
produktionsleder/idemager får godkendt prøveplan og budget.
1. Kommende produktioner
a. Hvem kommer med et oplæg til musikteater i foråret 2016 med start i nov.
2015?
Det gør Anders måske. Der tales om at det er godt at tænke på at mange unge skal til
eksamen i foråret, så det kan være en ide at have forestillingen afviklet inden 1. maj.
John tænker lidt på en ide.
a. Hvem står for revy?
Der er pt ingen.
a. Børneatester
Alle over 15 år der varetager en opgave på produktion, som underviser eller ansvarlig,
som kommer i direkte kontakt med børn/unge under 15 skal der indhentes attest på.
1. Igangværende produktioner
a. Julenat i Betlehem.
Der er opstartsmøde i morgen og der glædes. Prøveplanen fremlægges og godkendes.
a. Blues Brothers – afslutning.
Det er gået godt – vi har fået overskud og god mad.
a. Samtaler med Iu – afslutning.
Der forventes et underskud på under 1000 kr – forestillingen gik godt, det var fedt at
lave.
1. Socialt arrangement?
Lørdag d. 29 aug. John, Gry og Katrine er festudvalg.
1. Nyt fra brugerrådet.
Intet nyt.

1. Huset
a. Nøgler. Hvem skal aflevere. Alle skal aflevere nøgler, Gry skriver til dem fra
styregruppemailen til alle undtagen Sven. Niels taler med Sven direkte.
a. Rekvisitrum og kostumerum: Der skal planlægges en dato for
oprydning/opbygning. Vendes tilbage til ved næste møde når vi har datoer.
a. Publikumsopbygning?
Mogens taler med Nils Krag. Mogens sender datoer både til nedtagning og opsætning til
Gry, så de kan komme med i nyhedsbrevet.
a. Lysdæmper skal repereres.
1. Marketing.
1. Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside
a. John som medadmin? Ja, det er han nu.
a. Hjemmeside: Katrine efterlyser billeder fra tidliger forestillinger.
a. Til lånebrev:
Prodiktionen skal have en micorportersnvarlig.
1. Evt.
1. Dagsorden til næste møde/mødedatoer for næste halvår
Mødedatoer:
20/8, 24/9, 22/10, 19/11, 10/12. Alle torsdage kl 18.30
a. Styregruppemedlemmers stærke/svage sider – der tales om at dette skal være et
punkt for en evt hyggeaften for styregruppen.

