Referat af styregruppemøde Torsdag d. 19. november 2015
Deltagere: Jette, Kaj, John, Gry, Niels.
Afbud: Anne, Mogens, Katrine, Anders, Lotte, Allan.
Valg af ordstyrer
Niels
Valg af referent
John
Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Godkendelse af referat
Godkendt
Kommende produktioner??
“Musical Highligts”, “Skatteøen”...
Musical Highlights
John har holdt møde med danseskolen, som stadig er interesseret i samarbejdet.
Solister er fundet og det ser ud til at køre.
Lige nu har John fokus på “Julenat i Betlehem”, så der er ikke så meget nyt siden sidst.
Men der skal aftales møde mellem Anders og John inden jul.
Intet nyt om “Skatteøen”.
Igangværende produktioner
Betlehem
Det går godt med billetsalget. Der er pt. solgt 569 billetter ud af 770
mulige. Budgettet var på 18.000 og ser ud til at holde.
Prøverne går nogenlunde planmæssigt og generelt er opgaverne blevet
løftet rigtig flot! Lige nu kæmpes der med de sidste lys- og lydting.
Nyt fra Brugerrådet
Intet nyt
Huset
Kostumerum/rekvisitrum
Rigmor, Lise og Jane. har været i gang og der er gjort meget.
Ting der mangler

John har haft kontakt til Multimedieklubben, som ikke havde noget gammelt kamera,
som vi kunne få. Vi havde fået lovning på et, men det var ikke dukket op som aftalt.
Desuden skal det jo afleveres retur efter forestillingen.
Styregruppen besluttede at godkende køb af et Pansonic-camera, som John havde
undersøgt hos Elgiganten.
Køb godkendt til kr. 2600,(Kamera er nu indkøbt og det samlede beløb blev på kamera, SD-kort og en lille fod
blev kr. 2.997,00,-)
Lånelister/brev
Intet nyt
Øl-/sodavandsautomat?
Intet nyt
Marketing
Styregruppen roste “En julenat i Betlehem” for alle de fine artikler, der af flere omgange
har været bragt i lokalaviserne. Plakaterne er også synlige i bybilledet.
Økonomi
Intet nyt
Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside?
Gry har sendt om egnsteater og reklamefilm. Hun sender (i den kommende weekend)
også noget ud omkring “En julenat i Betlehem”.
Gennemgang af vedtægter
Vedtægter gennemgået. Ændringsforslag udsendes til medlemmerne af styregruppen
inden næste møde. John skriver disse inden næste møde,
Sprøjtepriser
Vi anmoder om at “sprøjterne” er tilstede ved næste styregruppemøde d. 10. december.
Anne kontakter Casper Gyldensøe for den lille.
Mogens tilvejebringer den store.
Kandidater til stor sprøjte: Anne, Jesper, Katcha, Nanna,
Kandidater til lille sprøjte: Journalist Lars Henriksen (Ugeavisen), Multimedieklubben
v/Henrik Elo, Charlotte (påklæderske)
Dette drøftes videre og besluttes på mødet d. 10. december.
Kommende mødedatoer:
Torsdag d. 10. december
Torsdag d. 14. januar
Torsdag d 11. februar

Torsdag d. 26. februar GENERALFORSAMLING
Evt.
Intet til punktet

Punkter til næste møde:
Punkter til næste møde torsdag 10. december kl. 18.30:
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat
Godkendelse af vedtægtsændringsforslag
Sprøjtepriser
Kommende produktioner??
“Musical Highligts”, “Skatteøen”...
Igangværende produktioner
Betlehem
Nyt fra Brugerrådet
Huset
Kostumerum/rekvisitrum
Ting der mangler
Lånelister/brev
Øl-/sodavandsautomat?
Marketing
Økonomi
Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside? - 
Opfølgning i forhold til hjemmesidens
kapacitet. Mogens spørger Katrine. Eller Katrine fremsender oplysninger.
Nye mødedatoer
Evt.
Punkter til næste møde:

