Referat af styregruppemødet 11. jan. 2018
Tilstede: Niclas, Laura, Anne, Poul, Anders, Mogens, Allan, John.
Afbud: Niels, Jette, Anni.
Fravær: Marina
Referent: John

Ordstyrer: Anne

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af referat: Godkendt, med en bemærkning om at næste møde er onsdag d. 21. februar og ikke
tirsdag d. 20. februar.
Forslag til en ny forestilling:
Nikolaj Larsen fremlagde sin idé for styregruppen.
Stykket hedder “Ondskaben” og er en monolog, som handler om en ung mand, som fortæller hans historie.
Han er blevet underkuet af hans far, sendt på kostskole, m.v.
Nikolaj har gjort sig nogle tanker om at han gerne selv vil stå på scenen.
Han vil dog ikke være produktionsleder.
Han vender tilbage med en tidslinie/køreplan for forestillingen, samt personaftaler i forhold til hvem, som
påtager sig de enkelte opgaver i produktionen. Han koordinerer med Ivan og Masken ang. koordinering og
brugen af huset.
Budgettal sendes til Poul
Økonomi: Poul fremlagde regnskabet for 2017.
Poul har udarbejdet et budget for året, som fremlægges for medlemmerne til generalforsamlingen.
Poul vil gerne fortsætte som revisor i det kommende år.
Teatersportskursus: Kunsten at være sjov
10 tilmeldte.
Der er stadig 6 pladser tilbage, dem forsøger vi stadig at sælge.
Ikke-medlemmer af Sprøjtehus Teatret betaler fuld pris kr. 400,Medlemmer betaler kr. 200,Igangværende produktioner:
Intet.
Kommende forestillinger: Anne, at man kunne lave en “Genbrugs-cabaret” i maj 2018.
Der udsendes et nyhedsbrev til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.
Poul gennemgår budgettet og melder tilbage til styregruppen,
Revy: Anne foreslår at revyen skubbes til efteråret 2018.
Anne kører videre med projektet.
Reminisensteater:
Anne, Jette og Jette holder møde med kursusfolk fra DATS 18. januar.
Foreningen er vært for en sandwich.
Brugerrådet:
Vi følger fortsat op på status omkring fugten.
Anders tager en snak med Ivan og forespørger om hvad der sker.

Allan skriver igen til Mette Lima og spørger til en opfølgning og det videre forløb.
Marketing: Intet til punktet.
Nyhedsbrev: Der udsendes nyhedsbrev og indbydelse til generalforsamling.
Generalforsamling: 23. februar kl. 19.00.
Tapas - Generalforsamling - - Sang - Anne fortæller om reminisensteater under evt. - Champagne og
kransekage - Sprøjtepriser - Kahoot.
Mogens supplerer op i baren.
Allan har lavet et flot udkast til en årsberetning. Denne blev gennemlæst og godkendt med små
ændringsforslag.
Anders blev valgt som dirigent.
Laura står for at lave en KAHOOT. Laura sørger for en præmie.
Vi sender spørgsmål og 4 mulige svar til Laura senest 15. februar.
Allan indkøber engangsservice.
Styregruppen mødes til klargøring kl. 17.30, men senest kl. 18.00.
Stor Sprøjtepris: Lizzi Lund - Anders holder talen.
Lille Sprøjtepris: Nicolai Wollert - Anders holder talen.
Vi foreslår at Niels tager sig af indgraveringen.
DATS:
Teatret har fået et tilbud fra DATS om forsikring.
Vi har i forvejen arbejdsskadeforsikring og vi vælger nu også at tilkøbe en ansvarsforsikring.
Anders svarer DATS.
Hjemmeside: John skriver dato for generalforsamling på hjemmesiden.
Årshjul: Marts måned. Introduktion af ny styregruppe. Festugen.
Evt: Intet til punktet.

