REFERAT
Styregruppemøde mandag d. 26. marts 2018
Tilstede: Jette, Anne, Gitte A., Nikolaj, Mogens, Poul Wagner, Anne
Afbud: Anders, Gitte T., Laura, Jansen
1)
2)
3)
4)
5)

Velkommen til nye styregruppemedlemmer
Valg af ordstyrer –Jette
Valg af referent-Anne
Godkendelse af dagsorden-godkendt
Godkendelse af referat fra sidste møde (februar) samt generalforsamlingen. Godkendt
Vi beder Anders om at lægge referaterne ind på hjemmesiden.
6) Opsamling på Generalforsamling
Generelt gode tilbagemeldinger. Aftenens program var en anelse for langt, lækker mad og
rigeligt af denne. Vi drøfter vedr. aflønning af instruktører som ikke er medlemmer på et
senere møde, bla. Med henblik på udvikling af en børnegruppe.
7) Økonomi udgår –Poul deltager ikke denne gang.
8) Igangværende og kommende produktioner / aktiviteter
i. Genbrugs Cabaret. Matrialet er ved at være samlet. Gruppen mødes om tirsdagen.
Anne spørger til PR, hvad skal der gøres. Der er kun en måned til at sælge varen i.
Jette har et forslag om at bruge forsiden af jubilæumsbogen i plakaten. Gruppen
drøfter ovennævnte i morgen når de mødes. Hvis det aflyses eller udsættes, skal
musiker have besked en måned i god tid.
Forslag om at tilføre forestillingen fællessange fra diverse musicals gennem tiden.
ii. Ungdomsteater/ Teatersport /impro: v. Gitte og Nikolaj
UngdomsteaterGitte og Nikolaj har et forslag til et kontinuerligt tilbud for unge
mellem 10 og 18 år, hvori der indgår en årlig forestilling. Fast mødefrekvens hver
14 dag med forskellige undervisere, som Gitte og Nikolaj koordinerer. Når der
skal laves produktion, kræver det et godkendt budget som altid. Der skal
indhentes børneattester på ALLE voksne, der er omkring forestillingen.
Styregruppen bakker op og afventer en endelig plan. Nikolaj er tovholder
Teatercafé Henvisning til tidligere udsendte oplæg: Gitte tilbyder sig som
tovholder på at udvikle improgruppen, så der inviteres publikum til
improaftenerne . Gitte og Nikolaj vil gerne lave en lille PR film og skabe
opmærksomhed på tilbuddet. De arbejder videre med udvikling af improgruppen
iii. Revy Skriveprocessen er i gang. Næste møde d. 5. april, Revyholdet samles midt
juni. Hvis der ikke samles matriale nok har vi brug for en plan B. Altså en
forestilling, der kan sættes op i samme periode. Vi går alle i tænkeboks og tager
ideer med til næste møde. Øve dage foreslås til torsdage
iv. Reminicsens teater: Gruppen mødtes i sidste uge, og mødes igen d. 19. april.
Der er lige nu 6-7 interesserede og vi starter med dem, der melder. Gruppen er
ikke afhængig af en bestemt størrelse. Der kommer opslag på facebook i denne
uge. Øvedage aftales d. 19. april og skrives i kalender.
DATS kursus i uge 38 aftalt og på plads. Invitation følger snarest.
v. Ondskaben Prøveplan og forestillingsdage er klar. Produktionsgruppen er sat.

Nikolaj skriver prøvedage og forestillinger i kalender. Klar til at gå i gang i
august.
vi. Henvendelse fra Rasmus Hemmingsen /Hodja fra Pjort / Orientering fra
Rasmus om mulighed. Rasmus kommer og præsenterer på et senere møde.
vii. Festugen Evt. forsmag på revy/Plan B; Improgruppen kunne agere i det åbne
byrum/forretninger. Evt. noget på den store scene. Vi drøfter videre på næste
møde
9) Nyt fra brugerrådet
i. Stormøde og generalforsamling d. 25. april. Der er udsendt dagsorden og Niels
tager med.
10) Huset
i. Opsamling vedr. fugtskader.Der er kommet en mail om at fugtskaderne er
udbedret og klar til brug. Lise og Kirsten Lykke kan nu gå i gang med at ordne
kostumerummet. Niels kontakter Lise.
Jette vil gerne stå for regirummet og mangler to hjælpere til at sortere, rydde op
og indrette på ny, gerne ”gamle medlemmer”, der kan være med til at prioritere.
Det er en arbejdsproces der kommer til at foregå fra nu og henover sommeren.
Gruppen aftaler indbyrdes, hvornår de mødes. Henvendelse til Jette på mail. Der
skal opslag på facebook, Gitte A. laver opslag på medlemssiden.
ii. Teknik –SLE-combinere Skal Mikale Rubæk på banen ift. genbrugscabareten. Vi
spørger Anders.
iii. Nøgler, henvendelse fra Ivan: Jette spørger Ivan om hvem der pt. har nøgler, vi
skriver derefter ud til pågældende medlemmer om at afleverer, så den nye
styregruppe kan få nøgler. Anne skriver ud efter svar fra Jette.
iv. Lysbordet en af skærmene er gået i sort. Mogens undersøger pris på en ny skærm
og medbringer til næste møde
v. Udlån af sal d. 6. april 12-14. Forespørgsel fra Franz Jakoby om at låne salen til
en prøve. Ok, Niels giver besked og er nøgleansvarlig.
11) Presse og Pr/Marketing
i. Genbrugscabaret Vigtig, -vi afventer gruppens møde i morgen og hvad Anders
har tænkt. Vi skal alle hjælpe til med at booste det matriale, der bliver produceret.
Anders skal sende Anne et skriv om genbrugscabareten og hun sørger for at sende
til presse
ii. Generalforsamling: Der skal ikke separat referat ud til presse.
iii. Aktiviteter generelt: Vi skal lave en pressemeddelelse om afholdt
generalforsamling og kommende aktiviteter på teateret. Jette giver Anne besked
om hvad planerne bliver for genbrugscabaret. Anne skriver pressemeddelelse.
iv. Billetsalg til genbrugscabaret Gitte nævner at Anders har tanker om alternativt
billetsalg. Dette skal drøftes på næste styregruppemøde, hvis det er aktuelt.
12) Stof til nyhedsbrev, mail mv.
i. Nyhedsbrev Opsamling/referat fra generalforsamling og overblik over
kommende ting. Referat skal ud til medlemmer sammen med nyhedsbrev på mail.
Indhold til nyhedsbrev sendes til Laura senest 15. april og nyhedsbrev + ref.fra
generalforsamling skal ud senest 1. maj.

Genbrugscabaret information til medlemmer skal ud særskilt ASAP og inden
øvrig information sendes ud. Det skal have særskilt opmærksomhed. Gitte + Jette
skriver.
ii. Svar på henvendelser udefra LF Brandvæsen + Lillian Carlsen/Partnerskab
Brandvæsentet: Brians information sendes ud til medlemmer med nyhedsbrev.
Anne retter til og sender til Laura.
Lilian Carlsen: Lillian ønsker hjælp vedr. hendes projekt til fondsansøgning og
sekretær hjælp. Styregruppens svar er flg.: Vi har i forvejen udfordringer med at
have kompetencer i gruppen til fondsansøgninger og kan derfor ikke bistå Lillian
med dette. Henvendelsen blev drøftet og ingen i Styregruppen har pt mulighed
for at tilbyde sekretærhjælp. –Gitte Tinggård svarer Lillian.
13) DATS
i. Gry fik bevilget kursus sidste gang.. Ingen ved om hun har været af sted. Nikolaj
kontakter Gry og hører om hvordan kurset gik, og hvad hun tænker at kunne bruge
det til ift. teatret.
ii. Spørgeskema vedr. aktiviteter 2018, hvem udfylder og sender? Anne udfylder.
iii. Kursus i erindringsteater som afholdes på Sprøjtehusteatret i uge 38 Kurset er
klar til at blive udbudt. DATS arbejder på endelig invitation, der sendes ud inden
længe. Interesserede Sprøjtehusmedlemmer opfordres til at deltage. Nærmere
planlægning følger i august.
iv. Andet nyt fra DATS: Poul nævner efterårets kursus på Rønshoved, foreslår evt. at
sende Rasmus af sted, hvis han har lyst.
14) Hjemmeside:
i. Opdatering af navne og beskrivelser/fotos af styregruppemedlemmer samt
opdatering af aktiviteter. Vi sender til Anders og beder ham om at opdatere.
Deadline næste styregruppemøde.
ii. Mail fra Anders vedr. betaling af hjemmeside. Er klaret via mail og hjemmesiden
kører fortsat for et beløb på 40,-kr om måneden.

15) Årshjul Udfyldt for april. Vi fortsætter på næste mød.
16) Evt. Vi holder mandage som møde dage fra 19 -22.
23. april – 28. maj – 18. juni -20.. august
Nikolaj spørger om han kan låne salen 4. april kl. 15-16.30 til forberedelse af Bølle Bob
aktivitet. OK
Gitte T., Gitte A, Nikolaj og Poul W. skal kobles på drobox. –Anders vil du?
Referent Anne K.

