Referat af Styregruppemøde mandag d. 9. oktober 2017
a. Valg af ordstyrer
i. Allan
b. Valg af referent
i. Anders
c. Godkendelse af dagsorden
Vi føjer punkter fra Anne og Anders (fra tidl. Mail) samt referat fra DATS kursus under
faste punkter
d. Godkendelse af referat
i. Godkendt
e. Økonomi
i. Gennemgang af liste. Anders sender mail ud til medlemmer og opfordrer.
ii. Pouls oplæg ift. Resten af budget året. Dette er modtaget og tages til efterretning
ift. kommende tiltag. Poul anbefaler at der minimum står 100.000 på kontoen
som fast udgangspunkt
iii. Budget 18, -er det noget vi skal få lavet. Vi laver et budget for 2018 på november
mødet.
iv. Mobilepay.De sidste cpr. Nr. kommer på listen og andet sender dokumentation af
sted til mobilepay.
f.

Igangværende og kommende produktioner
i. PH: Kurt orienterer. Kurt orienterede, alt går efter planen. Efterspurgte
projektor til fremvisning. Jette og John kommer til premiere og sørger for
tale/gave.
ii. Grys forestilling: Afsluttet . der er kommet en beskeden indtægt, og det var
flot fremført. Vi spørger Gry om et afsluttet regnskab til næste møde i
november. Anders kontakter hende.
iii. Teatersport: Forslag om en workshop over en weekend 2x6 timer for 12-20
personer. Prisen er 6500,Allan foreslår at vi kontakter Mette Stålgård, som også kan tilbyde teatersport og
kører det som en dagsarrangement med brugerbetaling.Vi foreslår et lørsdags
arrangement med efterfølgende mad/fest og åbner op for at invitere de øvrige
amatørscener Idestrup og Tingsted. Anne møder jævnligt Mette og vil forhøre sig
hos hende.

iv. Revy Konceptet blev drøftet grundigt og det foreslåede budget ligeså. Der har
været første idémøde med 6 fremmødte. Næste idémøde er d. 14. kl. 13.
Ideen er at styregruppemedlemmerne byder sig til ift. de opgaver, de kan byde ind
med. Vi vedtager budgettet på novembermøde, dette tilpasser Anne til næste
møde. Budgettet skal kunne justeres løbende ift. solgte billetter og billetsalget +
pr skal startes i december.
Anne kontakter Jørn Bonde ift. mulige spilledatoer og koordinerer med Masken.

v. Svar på Nikolajs henvendelse vedr. film projekt: Styregruppen kan ikke
støtte projektet, da de ikke er en direkte aktivitet for Sprøjtehusteatret. Vi hjælper
gerne med praktisk som f.eks lån af regi/kostume. Vi henviser til andre fonde.
Allan svarer Nikolaj
vi. Remnicsens teater Anne har tidligere sendt oplæg ud om Minnenas teater. Vi er
blevet tilbudt at få gratis kursuspladser i Stockholm. Teaterformen blev drøftet og
det blev vedtaget at Jette Fåborg, Jette Malmskov og Anne tager af sted på kursus
i november. De søger selv DATS om tilskud til rejseudgifter og teatret dækker
resten. Anne melder til.
1. .
g. Nyt fra brugerrådet
i. Intet nyt.
h. Huset
Fugtproblemer i sidebygningen. Ivan har meldt ud at der arbejdes på at finde en løsning.
Vi afventer. Niels gør opmærksom på vores bekymring om kostumer og regi ift.
fugtskader.
Michael fra SLE kommer og opsætter antenne-combindere så vi fremadrettet ikke
skulle opleve problemer med inteferens. Vi ved ikke om han har været her, -Anders taget
videre på arbejde, på dette tidspunkt af mødet.
i. Bar Mogens koordinere med Torben Riise ift. indkøb til PH og mobilepay burde køre til
den tid.
j. Marketing. Kurt har sat i gang ift. PH
k. Stof til nyhedsbrev, mail mv.
i. Nyhedsbrev om revy, PH mv. skulle have været ude i sept. Vi skal have et ud
hurtigst muligt. Vi hører Anders om han er i gang med et?
ii. Svar på henvendelser udefraVi aftaler at have et fast punkt på her der hedder
”indkomne” mails, for at sikre at vi har fået svaret på de mails, som Anders så fint
videreformidler til os.
iii. Styregruppens interne kommunikation
Det fungerer ikke altid med vores kommunikation på mail mellem møderne. Få
svarer og mails bliver blandet. Vi skal minimere mailbeslutninger, men i stedet
være skarpe på de emner vi gerne vil have drøftet på møderne og gerne melde
disse ud inden møderne, så vi kan nå at forberede os. Hvis vi skal beslutte noget,
må vi lave et lille ”hastemøde” for dem, som kan komme. Desuden skal vi være
bedre til at skille vores mails ad, så vi kun svarer/skriver ift. den overskrift der
hører til mailen.
l.

DATS
i. John og Allan har været på DATS teater/instruktions kursus på
Rønshovede. Vi fik refereret fra kurset, hvor de havde valgt instruktionslinien.
De kommer hjem med begejstring og ny inspiration og energi.

Dækning af transportudgifter v. kurser.
ii. John efterlyser en beslutning vedr. kørselsgodtgørelse ved kurser
Vi beslutter at kørel til kurser dækkes efter lavest mulige takts. Dvs. ENTEN den
lave kørselstakts som pt. er 1,93 ELLER togbilletter. Hvis togbilletten er billigste
løsning og man ønsker at komme hurtigere frem i bil, betaler man selv
differencen.

DATS billetsalg: Vi har alle fået en mail vedr. dette. Vi bør have snakken om
hvorvidt vi som forening skal vælge én måde at få solgt billetter på eller der kan
være enkeltstående måder at sælge billetter på afhængig af forestillingens
størrelse. Mogens vil indhente informationer vedr. DATS billetten så vi har lidt
at drøfte ud fra. Punktet på fra sidst.
Vi er opmærksomme på at det fine samarbejde med teaterforeningen og
den service de yder ift. personsalg har stor betydning for vores
produktioner. Der er også reklameplads i teaterets udstillingsvindue som
er en fordel for os. Vi beslutter at holde fast i at vi nyder fordel af den
service de yder i teaterforening os ift. den besparelse, der vil være for os hos
DATS.
Punktet kan altid tages op igen.

m. Hjemmeside: Vi inviterer Lea til drøftelse af netop dette her punkt. Vi skal i
Styregruppen gøre os tanker og skrive de ønsker ned, som vi har til hjemmesiden.
Anne kontakter Lea. Vi inviterer hende til vores møde i december og forbereder os til
dette.
Vi skal have lagt manglende referater og opdatere styregruppen på hjemmesiden.
Alle i styregruppen går ind på hjemmesiden og tjekker op på hvad der skal rettes ift. egne
oplysninger og sender til Anders, som vi beder om at lægge ind. Sammen med de referater
der mangler.

n. Årshjul:
November: fastlægge dato for generalforsamling og medlemsfest
Tage fat på evt. vedtægtsændringer
Begynde planlægning af medlemsfest
Begynde drøftelse af sprøjtepriser
Nyhedsbrev forfattes til medlemmer –(december/julehilsen)

December: -Nyhedsbrev og indkaldelse/datoudmelding til generalforsamling
sendes ud.
Vi arbejder videre på årshjulet næste gang, -med flere punkter på de næste
måneder.

o. Evt.

Referent
Anne Kristiansen

