Referat af styregruppemøde 21. februar 2018
Tilstede: John, anne, niels, poul, jansen, anders, jette, allan
Afbud: Mogens, Laura, Anni,
Fravær: Marina
Refent: Anne
Ordstyrer: Jette.
Godkendelse af referat: Godkendt
Besøg af Lolland-Falsters Brandvæsen v. Brian: Sprøjtehusteatret inviteres til samarbejde omkring at
medvirke i beredsskabsøvelser for ledere i Guldborgsund Kommune. Øvelser i maj måned og evt. efteråret.
Vi vil gerne samarbejde og fortæller medlemmerne om muligheden på generalforsamlingen. Brian
kontakter styregruppen via foreningens mail, når der foreligger konkrete planer og datoer og styregruppen
bakker op ved at informere medlemmer mv. Der kan indgås økonomiske aftaler ift så foreningen får lidt ud
af det. Dette skal indarbejdes i det budget som brandvæsenet aftaler med kommunen. Vi aftaler evt.
økonomi, når vi kender opgavernes omfang.
Økonomi v. Poul:
Orientering om årsregnskabet, der forelægges på generalforsamlingen.
Kontingentet fastholdes.
Nordea skal have cpr.nr. på de, som tegner foreningen jf. vedtægter. Dette er kasserer og et styregruppe
medlem. Det besluttes at Poul og Anne står foreningstegnende.
Igangværende aktiviteter:
Teatersportskursus: et rigtigt godt kursus med deltagere fra Tingsted Amatørteater og Sprøjtehus Teatret.
Improteater: kører en gang om måneden med varierende deltager antal. Gruppen præsenterer lidt af deres
arbejde på generalforsamlingen. En aktivitet som styregruppen fortsat gerne vil understøtte.
Revyen: tekstforfattergruppen er i gang. Arbejder henover foråret og samler matriale til aflevering
mediomaj, når der holdes informationsmøde for interesserede. Styregruppen har fortsat ansvar for at
revyen kommer op og stå. Allan foreslår en plan B, hvis det ikke lykkes at samle materiale nok. –Evt. et
stykke som er kendt og færdigbearbejdet. Forslag til en sådan modtages med tak på kommende
styregruppemøde. Vi tager snakken med medlemmer på generalforsamlingen.
Revideret budget er godkendt og der vil være en økonomiansvarlig fra Styregruppen koblet på
produktionen.
Ungdomsskolen: Er på teatret i uge 11-12.

Mindernes teater: Jette, Jette og Anne har mødtes og følgende er planlagt: Truppen startes op i marts og
arbejder frem til efteråret, hvorpå forestillingen vises både på sprøjthusteatret og plejecentre. Veluxfonden
og andre søges om midler hertil, så produktionen bliver udgiftsneutral for foreningen.
DATS vil gerne afholde kursus på Sprøjtehusteatret man-torsdag i uge 38. Anne og Jette orienterede om
forløbet og styregruppen godkender dette.

Kommende produktioner:
Ondskaben Nikolaj har sendt en prøveplan og en tidsplan. Produktionsgruppen mangler at etableret.
Økonomien er godkendt.
Deadline for produktionsgruppen er sat til 15. marts. Denne bør udsættes. Styregruppen drøfter, hvordan
den kan hjælpe Nikolaj videre. Vi opfordrer til at at Nikolaj lægger det op på facebook med hvilke poster,
der ønskes besat. Styregruppens opgave vil være sparringspartnere. Tirsdagsklubben kan kontaktes vedr.
scenografi via Anders Plovdahl. Nikolaj inviteres med på næste styregruppemøde til at fremlægge plan og
videre forløb til næste styregruppemøde. Dato besluttes når gruppen er samlet efter generalforsamlingen.
Jansen taler med Nikolaj.
Genbrugscabaret : Datoer aftalt 2-3-4 maj + en forpremiere. Aftale indgået med Jørn Bonde. Oplæg
præsenteres på generalforsamling og forestillingen bliver kun til noget, hvis der melder sig tilstrækkeligt
mange. Tilmeldingsfrist 1. marts og prøvedage er tirsdage. Rollefordeling ift. produktionen sker på
næstkommende møde.

Generalforsamlingen:
30 tilmeldte.
Aftenens program gennemgået.
Styregruppen mødes kl. 17.30 og gør klar.
Indkøb koordineret.
Anders foreslås som dirigent. Holder sprøjtetaler.

Huset:

Udbedring af fugtskader er i gang.
Sygehusrevyen spørger om de må låne rekvisitter fra Skatteøen. Det må de gerne og Jette Fåborg er på
opgaven.
John laver musical på sin skole forespørger om de må låne. –Jette er på opgaven som kontaktperson og
ansvarlig for udlån.
DATS: Gry har forespurgt om at komme på Short Play skrive workshop. Pris 1650,- Styregruppen bevilger.

Hjemmeside: Næste møde
PR –intet nyt
Årshjul. –Udsættes til næste møde
Evt. Simon Sandfeldt har henvendt sig som ny leder af stars vedr. rekruttering af frivillige, der har interesse
i lys og lyd. Oplæring foregår på Stars. Anders lægger op på facebook.
Styregruppen siger tak for indsatsen og godt samarbejde til Allan og John.

Næste møde aftales efter generalforsamlingen med den nye styregruppe.

