Referat af styregruppemødet d 8. juni 2017
Afbud fra Anni, Anders, Jansen, Mogens, Jette.
Fravær: Marina
1: Valg af ordstyrer: Alle
2: Valg af referent: John
3: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4: Godkendelse af referat: Godkendt
5: Økonomi. Ikke noget nyt.
Vi afrundede Skatteøen.
Anne beklagede, at budgettet var løbet løbsk.
Anders havde fremsendt et skriv, som blev drøftet.
De større ting og indkøb burde have været vendt i styregruppen.
Fremadrettet bør budgetterne holdes.
6: Igangværende produktioner:
- PH
Niels fortalte: Det kører og der øves i øjeblikket kor. Franz Jacoby forestår korinstruktionen.
Der øves hver mandag. Der holdes sommerferie og derefter startes der op igen i august.
Premieredatoen er vist rykket?
Styregruppen ønsker at invitere Kurt med til næste styregruppemøde, så vi kan høre lidt om
forløbet. Styregruppen har også nogle spørgsmål i forhold til om der kan startes nye produktioner
op sideløbende. Anne inviterer Kurt til møde efter sommerferien.
Specielt i forhold til budget og for at høre, hvordan det går generelt.
7: Kommende produktioner/aktiviteter:
Kulturnat 29. september 2017. Der er mange aktiviteter og Kurt har sagt ja til at lave et “Åbent
hus-arrangement”. Niels er tovholder på kulturnatten og sørger for at overholde tilmeldingen
inden d. 1. juli, så vi kan komme med i aviser m.v.
Måske kan teatersportsgruppen bidrage til kulturnatten. Anne tager kontakt til Gitte.
Laura havde fået en forespørgsel, som går på at opsætte musicalen Borabora på
Sprøjtehusteatret. Laura spørger tilbage i forhold til hvordan de ønsker at medvirke/løfte opgaven.
Ingen i styregruppen var opsatte på at løfte den pt.
Nikolaj har sendt en idé til Anne om noget “Rundt på gulvet”. Han vil gerne benytte salen til noget
med at filme.
Svaret fra styregruppen er, at han gerne må låne salen, men at styregruppen ønsker, at der er en
fra styregruppen tilstede.
I forhold til lydafvikling af lyd, så må Nikolaj Larsen kontakte Nikolaj Wollert.
Laura og Anne meldte sig som kontaktpersoner fra styregruppen.
Iben har forespurgt på at kunne lave en musikforestilling om Beatles. Anne tog kontakt til Iben og
har talt med Iben som er højgravid. Når Iben er klar, så vil Anne hjælpe Iben med at opsætte
budget.
Teatersportshold: Styregruppen syntes, at det er en god idé. Der skal indhentes på alle, som
forestår instruktionen. Gitte Tinggaard er tovholder på aktiviteten.

Styregruppen ønsker fremover, at blive forespurgt inden der sættes nye aktiviteter i gang.
8: Brugerrådet.
Brugerrådet er i gang med at planlægge kulturnatten.
9: Huset: Allan, Jette og John har været i gang med at rydde op i rekvisitrummet.
Arbejdet færdiggøres af den lille gruppe. Allan er tovholder.
Kostumen er ligeledes i gang med Lise som tovholder.
Jette forestår billedophængning.
Arbejdsweekenden var en stor succes. Sikke fint der er blevet!
Der har været dryppende rør i rekvisitrummet. Dette er nu udbedret.
10: Baren har givet et overskud på 8.000 kr. fra Skatteøen.
Vi ønsker at opsige abonnementet på nets og dankort. Anne opsiger aftalen.
12: PR: Bente har en kontakt til en grafiker, som har tilbudt hjælp opsætning af plakater m.v.
13: Nyhedsbrev: Ros til Laura i forhold til det nyhedsbrev hun havde opsat.
Vi lader punktet hvile til næste møde.
14: Opfølgning på Visionsdagen
Årshjul og hjemmeside sættes på som punkt til næste møde.
Anne vil gerne være med til at lave hjemmeside sammen med Lea.
15: DATS-kurser.
Hvis man skal tilbydes individuelle kurser skal man være betalende aktivt medlem af foreningen..
Vi drøftede også muligheden for at invitere de øvrige amatørscener til fælleskursus hos os..
Mogens undersøger mulighed for lyskursua med Jens Damsager hos DATS og kommer med oplæg
til næste møde.
Allan og John ønsker at komme afsted på kursus fra 15.-17. september 2017.
Styregruppen bevilger dette kursus og afholder også udgiften i forhold til transport.
Eventuel udgift på enkeltværelse betales af kursusdeltagerne selv.
Allan tilmelder.
16: Fremtidige mødedatoer. Vi arbejder ud fra at vi veksler mellem mandage og torsdage.
Mødestart kl. 19.00.
Mandag d. 14. aug.
Torsdag d. 14. sep.
Mandag d. 9. okt.
Torsdag d. 9. nov.
Mandag d. 4. dec.
16: Evt: Intet til punktet

