Referat af Styregruppemøde torsdag den 14. september 2017
a. Valg af ordstyrer
i. Laura
b. Valg af referent
i. Anders
c. Godkendelse af dagsorden
i. Nye emner tilføjet eksisterende punkter.
d. Godkendelse af referat
i. Godkendt
e. Økonomi
i. Der er sendt brev om indbetaling ud til alle medlemmer. Vi opfordrer ALLE
eksisterende – og interesserede at betale kontingent.
ii. Der er kommet nye betingelser for MobilePay som gør det nemmere at have
som forening. Det kræver en adgangskode som vi valgte, herfra går Anne videre
og opretter en konto så vi i fremtiden kan få betaling denne vej.
f. Igangværende og kommende produktioner
i. PH: Kurt orienterer: Kurt vil gerne have så mange folk i salen og beder derfor
styregruppen om at melde det ud blandt medlemmer. Der er ikke brugt noget
særligt økonomisk, men Kurt regner med at det holder. Der bliver lavet café
opstilling i salen med plads til ca. 120 personer.
ii. Grys forestilling: Anne sørger for at repræsentere styregruppen/foreningen
ved premieren. Vi drøftede reklamen/omtalen af forestillingen og opfordrer
alle producenter til at hente hjælp/vejledning ved styregruppen.
iii. Vi vil fremadrettet bede alle producenter om at deltage ved de
styregruppemøder der er i den periode produktionen kører for at være sikker
på at alle punkter bliver set/fulgt op på.
iv. Henvendelse fra Allan Gardersøe
1. Vi bør i styregruppen drøfte hvad vi kan/vil sige til et evt. møde med
ham. Der skal derfor til næste møde drøftes dette møde først på aftnen.
Vi henvender os til Allan og inviterer ham til styregruppemødet den 9.
Oktober kl. 20.30 eller den 9. November kl. 20.30.
2. Anders foreslår igen at vi i styregruppen bør løfte og tage ansvar for at
der laves produktioner og foreslog en revy i foråret. Styregruppen skal
være ejer af projektet og vores ansvar som styregruppemedlemmer er
at få nogle til at deltage i projektet – men styregruppemedlemmerne
skal ikke nødvendigvis selv lave projektet. Det blev besluttet at vi
indleder med et forfatter-møde lørdag den 7. Oktober kl. 14 – 16. Laura
laver opslag på facebook og Anders sender mail til medlemmerne.
3. Improgruppen foreslår at man køber sig til en professionel workshop i
vores eget hus. Torben Riise har foreslået en instruktør. Vi drøftede om
der ikke i DATS´ regi fandtes noget hvor vi kan gøre brug af vores
medlemskab. Vi giver besked videre til Torben heromkring og beder
ham om at kontakte dem med henblik på at få et tilbud som vi kan gå
videre med – evt. via mail.
g. Nyt fra brugerrådet
i. Intet nyt.

h. Huset
i. John har observeret vand på gulvet og har spurgt Ivan om han ved noget.
Michael fra SLE kommer og opsætter antenne-combindere så vi fremadrettet
ikke skulle opleve problemer med inteferens.
i. Bar
j. Marketing
k. Stof til nyhedsbrev, mail mv.
i. Anders forfatter et nyhedsbrev som bliver udsendt på mail inden udgangen af
september.
l. DATS
i. DATS billetsalg: Vi har alle fået en mail vedr. dette. Vi bør have snakken om
hvorvidt vi som forening skal vælge én måde at få solgt billetter på eller der kan
være enkeltstående måder at sælge billetter på afhængig af forestillingens
størrelse. Mogens vil indhente informationer vedr. DATS billetten så vi har lidt
at drøfte ud fra.
m. Evt.

