Referat af styregruppemødet 17. marts 2016
Tilstede: Anders, Niels, Allan, Laura, Niclas, Kai, Marina, John, Mogens, Jette.
Afbud: Anne, Gry.
Dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
Valg af ordstyrer
Anders
Valg af referent
John
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
Reflektion over generalforsamlingens udfald


Drøftelse af at etablere fællesarrangementer for medlemmer.

Vi ønsker at bibeholde at generalforsamlingen udmunder i en festlig aften.
Desuden vil vi nedsætte et festudvalg, som planlægger en efterårsfest. Gerne en fest som ligger
samme tidspunkt hvert år.
Anne ønskede et punkt på dagsordenen omkring visioner for foreningen. Dette blev udsat til Anne
kunne være tilstede.
Drøftelse af producentens rettigheder
●

Premierebilletter mm.

Styregruppen er den daglige besluttende myndighed. § 4 i vedtægterne er meget rammende.
En producent skal have godkendt et budget af styregruppen inden en produktion må påbegyndes.
Kan styregruppen sætte krav til producenten eller skal det være producentens ansvar?
Styregruppens holdning er, at producenten bør have frie hænder. Styregruppen kan invitere
producenten til at komme til et styregruppemøde og fortælle, hvordan det går med produktionen.
Styregruppen kan tilbyde, at være behjælpelige med info og støtte.
Kulturudvalget skal dog inviteres til premieren. Men ellers bestemmer producenten over premieren
m.v.

Kommende produktioner
●

BølleBob

●

Skatteøen

Anne og Anders har holdt møde og deler opgaverne imellem sig. Der nedsættes en
produktionsgruppe. Der fremlægges et nyt budget på styregruppemødet i maj måned, som
styregruppen tager stilling til.
Igangværende produktioner
● Musical Highlights
Status på billetsalg. Der er samlet 1728 billetter i salg (incl. forpremieren).
Dags dato er der solgt 988 billetter. Det giver en indtægt på 92.240 kr.
Budget på 70.600 kr
Der er 740 billetter tilbage i salg.
Tiltag for at få billetterne solgt.
Der har været en del omtale i aviserne. Fra lørdag d. 19. marts og 2 uger frem er der købt
lysreklamer.
Søndag d. 20. marts er der indbudt til pressemøde, hvor Folketidende og TVM kommer. Desuden
bliver der sendt omtale og billeder til den resterende presse.
Annoncer til programmet er solgt og det går i trykken ret efter påske.
PRmæssigt kører det på skinner. Det gør produktionen også i sin helhed.
Mogens bestiller (efter aftale med John) drikkevarer. Dog bestilles der også specialøl.

Nyt fra Brugerrådet
● Oprydning i køkken
Niels har været til oprydningsmøde. Der bliver opsat billeder, så brugere kan se, hvor tingene skal
stå. Servicet er af forskelligartet beskaffenhed. Det blev forestået, at indkøbene af glas til Musical
Highlights kunne betales af styregruppen, så det ikke indgår i forestillingsbudgettet.
●

Kulturnat 30. september. Kan vi bidrage med noget. Måske i lighed med sidste år, hvor
børnegruppen optrådte. Vi kan måske også holde åbent hus og vise, hvad der ellers
foregår på teatret. Vi tager punktet op på kommende møder.

Huset
● Kostumerum/rekvisitrum
Allan er stadig tovholder og tager opgaven, når overskuddet og tiden bliver til det.
● Garager
Skal vi leje opmagasineringslokaler? Drøftelsen sagde nej. Det prioriteres i stedet at rydde op og
ud i garagen. Anders og tirsdagsklubben kigger på garagerne.
Generelt kunne vi godt trænge til at revurdere vores lokaler og måske give dem en oprydning og
gang maling.
Jette påtager sig at rydde op i rengøringsrummet. Det blev drøftet at vi kunne ønske os en
vaskemaskine. Vi kan måske benytte maskens vaskemaskine, hvis vi spørger Inger.
Vi tager en generel snak om lokalerne på visionsdagen.

●

Alkoholbevilling

Anders kontakter politiet og sørger for at vi får fornyet vores bevilling. Dog ikke med Lizzi som
bevillingshaver, men John meldte sig.
●

Henvendelse fra flerkulturelt center. De ønsker at kunne bruge lokalerne frem til kl.
17.00. John skriver til dem, at det kan de godt frem til sommerferien. Inden sommerferien
vil vi invitere til et dialogmøde og så må vi tage den derfra.
● Tomme øl/vand dåser/flasker
Plastikflaskerne og dåserne, skal til Kvickly. Vinflasker til container.
John påtager sig at bringe det til Kvickly.
Kasserne og glasflasker til Carlsberg.
Marketing
Skal vi lave en ordning om støttemedlemskab for erhvervsdrivende. Vi tager den med på
visionsdagen.
Økonomi
Mogens har sendt en medlemsliste. Alle medvirkende i produktionen “Musical Highligts” har betalt.
Vi undrede os over hvor børnemedlemmerne var på listen?
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside.
Ny hjemmeside er et ønske. Vi tager det med som punkt på visionsdagen.
Fremtidig mødedatoer: Torsdage fra kl. 18.30.
28. april
2. juni
18. august
15. september
27. oktober
24. november
15. december
Evt.
Allan har en forespørgsel i forhold til om der kan lejes lys, podier, stole m.v.
Vi har ikke lys, som kan lejes. Vi ønsker generelt ikke at leje ud, med alle de besværligheder det
medfører. MEN Allan disponerer som han synes i forhold til denne forespørgsel og står inde for
det.
Til visionsmødet: Vi skal også snakke om hvordan vi bruger vores ungdomsrepræsentant som
“talerør”/gør det interessant at være med i styregruppens arbejde.
Punkter til næste møde
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