Referat af styregruppemøde onsdag den 18. Januar 2017
Afbud fra Marina, Allan, John & Laura
1. Valg af ordstyrer
a. Niels er valgt
2. Valg af referent
a. Anders er valgt
3. Godkendelse af dagsorden
a. Nyt punkt 7: Igangværende & kommende produktioner
4. Godkendelse af referat
a. Referat er godkendt
5. Økonomi
a. Nogen der har hørt fra John vedr. ALW/KODA? Vi hører gerne fra John. Anne kontakter.
b. Barregnskabet bliver opgjort en af de nærmeste dage.
c. Medlemsliste: Der er ikke sendt mails ud endnu… Det skal nok blive gjort lover Anders.
6. Generalforsamling
a. Gry indvilliger i at komponere og sammenfatte en indbydelse til generalforsamling.
b. Anders fortalte kort om ”medlemsfesten”. Der komponeres en særkilt invitation hertil.
c. Der bliver lavet et Facebook event vedr. hele aftnen – både generalforsamling og fest på vores medlemsgruppe. Samt et opslag om generalforsamling på vores åbne side. Der
bliver mulighed for at tilmelde sig via foreningens mail eller på ”eventet” på Facebook.
d. Styregruppemedlemmer på valg:
Anders – modtager genvalg
Anne – modtager genvalg
Jette – modtager genvalg
Niels – modtager genvalg
Gry – modtager ikke genvalg
e. Forslag til vedtægtsændring:
1. Repræsentant for børnegruppen vælges for et år
2. §2 Tilføjes et skriv som Anders fremsender til godkendelse til styregruppen på mail
f. Der bliver drøftet forskellige emner til sprøjteprisen. 2 emner er blevet valgt og
priserne uddeles til generalforsamlingen.
7. Igangværende & kommende produktioner
a. Skatteøen: Produktionsgruppen har haft indledende møde, det er en god ting at få
vendt alle ting med hinanden.
Anne har fået en aftale med Marius Mortensen vedr. rom-smagning til forestillingerne.
Vi diskutere hvorvidt vi skal afprøve det. Der bliver også drøftet hvordan det skal
administreres. Vi forespørger erfaringer fra John/ALW hvordan salget foregik.
Vi lejer en dankort automat til baren.
Anne har kontakt til en syerske på fyn hvor man kan leje kostumer. Vi undersøger.
Der er pt. solgt 172 billetter. Der bliver lavet noget viralt pr materiale som man kan
poste på digitale medier for at booste billetsalget.
Vedr. Kor har Anne og hendes musiske kontakt talt forbi hinanden, hvilket resultere i at
vi har overskredet musik-posten med kr. 9.000,- Anne søger fonde konkret til denne
udgift og stiller ellers sin r.. i klaskehøjde til de der måtte have behovJ
b. PH Cabaret: Der er indkaldt til møde onsdag den 25. Januar. Onsdag bliver deres faste
øvedag og de starter med solister.

8. Nyt fra brugerrådet
a. Inger har indkaldt til Brugerrådsmøde tirsdag den 28. Februar kl. 15.00.
9. Huset
a. Vi udsætter lyd-snakken til et møde hvor Bølle-Bob folkene er her.
b. Inge Thelle som arbejder hos Ungdomsskolen vil gerne benytte salen til deres
forestilling. Det drejer sig om uge 10 hele ugen og uge 11 mandag/tirsdag. Der er givet
et ”go” herfra og Inge skal herefter kontakte huset for at aftale det praktiske. Mogens er
dog tovholder sammen med Inge.
c. Tirsdagsklubben mødes tirsdag den 24. Januar hvor der er flere forskellige træ og
smede opgaver. Alle er velkommen til at komme og hjælpeJ
d. Vi vil gerne købe et ”svejseapparat” til at skære i flamingo uden at det flosser. Det
koster ca. 600 kr.
e. Arbejdsweekend – vi foreslår:
At vi maler køkken, garderobe, og backstage areal.
10. Bar
a. Mogens henstiller til at vi anvender det ældste indkøbte først! Således at det med
længst holdbarhed ”gemmes” længst muligt. Det stiller lidt krav til barpersonalet der
tager imod nye leveringer.
11. Marketing
a. Anders har skrevet os op til Guldborgssund Guldkanon. Man kan indstille frem til 1.
Februar og herefter vil der blive lavet afstemning hvor man skal stemme via nettet. Vi
opfordrer naturligvis alle medlemmer til at følge med og afgive stemmeJ
b. Vi opfordrer medlemmer til at give os gode råd til hvad der skal være på
hjemmesiden/facebook siden. Skriv eller ring til osJ
12. Stof til nyhedsbrev, mail mv.
a. Det er næsten lige sendt ud. Næste udmelding bliver når vi sender indbydelse til
generalforsamlingen.
13. Opsamling på visionsdagen
a. Anne har sendt et forslag til værdigrundlag og vision. Vi beslutter at fremsende et
forslag til vedtægtsændring af §2 hvor vi tilføjer et skriv om at vi vil arbejde ud fra
vores værdigrundlag og vision.
Anders har forslag til at skære ned på vision-skrivet så den ikke er så omfangsrig men
kort og præcis. Han kommer med et oplæg og sender rundt pr. mail.
14. DATS
a. Scenografi/kostumekursus
Vi aftaler at alle ser på DATS sommerkurser og tænker på emner vi kan foreslå til
forskellige kurser.
15. Evt.
16. Punkter til næste møde:
a. Valg af ordstyrer
b. Valg af referent
c. Godkendelse af dagsorden
d. Godkendelse af referat
e. Økonomi
f. Generalforsamling
g. Igangværende og kommende produktioner
h. Nyt fra brugerrådet
i. Huset
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