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Deltagere: Gry, Sebastian, Mogens T, Anders, Lizzi, Jette, Ea, Clara, Lea.

Fraværende: Mogens S.

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Gry

Referent: Ea

2. Godkendelse af referat fra 10/8 – 2022

Godkendt.

3. Produktioner – status, og evt. drøftelse, fra igangværende produktioner

Mini-Sprøjterne – Der diskuteres, om Mini-Sprøjterne skal fortsætte efter jul - og
hvordan. Gry og Anders tager teten for at udvikle Mini-Sprøjterne til en form, som
passer både børn og voksne. Mini-Sprøjterne flytter deres igangværende show til
12/11.

”Sidste akt” – Sidste prøve var lidt kaotisk, men det er fikset. Billetsalget er gået i
gang, og der skal sendes flere SoMe-beskeder ud. Samtidig skal vi have sendt
“påmindelser” ud til de forskellige medier for at få noget reklame, da det lidt har
været en dead end.

”Kvinder” - Det går godt, vi har massere af tid og hygger os.

Juniorsprøjterne – Der drøftes, at skiftet mellem Sidste Akt og Juniorsprøjterne er
meget presset. Der snakkes om, at det er rigtig træls, at der ikke er tid til at afslutte
på en god måde. Der laves et quickfix, så de dyrebare/antikke ting bliver taget med
hjem hurtigst muligt efter sidste forestilling - sofaerne kan stå på bagscenen indtil de
kan fjernes. Vi bliver enige om, at denne gang bliver det som det er, men tager til
efterretning, at det ikke kan gå igen. Der er brug for den sociale/mentale tid til at tage
scene ned - og sætte den op.

Onkel Vanja – Workshop på onsdag. Mogens S. har ikke sat faste datoer, han
afventer, hvornår skuespillere kan - men har planlagt et forløb.
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4. Kulturnat (30/9)

(Clara og Mogens S)

Vi skal være oppe på Lilletorvets scene fra 17-21. Vi har brug for hjælp både som
skuespillere, teknikere osv. Spred budskabet!

Clara er på teatret fra 15:30, så kom gerne og hjælp.

Der er også en snak om, at vi generelt mangler teknikere - dette skal der snakkes
yderligere om.

5. DATS

a) Landsteaterfestival (efteråret 2023). Status –

Der er fastsat datoer og huset er booket! 29/9-31/9 2023 (teknikken kommer
d. 28/9). VI står for opvartning:

120 personer; 350 kr. pr. person for alle måltider. (Aftaler med lokale
supermarkeder + kogekoner)

Bar: Sodavand, øl (vi tjener) - kaffe og te er gratis (betalt af DATS)

Torsdag: Ankomst af teknikere.

Fredag: Ankomst af alle andre. Solid aftensmad.

Lørdag: Morgenmad, frokost og festmiddag

Søndag: Morgenmad + Frokost.

Teknikerne kommer og inspicerer i starten af det nye år (2023)

Anne K. skal MEGET snart samle en produktionsgruppe.

120 personer; 350 kr. pr. person for alle måltider

Vi har brug for folk fra teatret!
25-30 frivillige (fordelt over weekenden):
Teknikere (stærke hænder, get-in torsdag
Forplejning: Køkkentjans
Barpersonale
Guider ved ankomst: Omklædning, beboelse osv.
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Klargøring af lokaler (klasselokaler, toiletter, spisesteder)

6. Økonomi

a) Medlemsbetaling via Min Forening - Der er et ønske om at skifte
medlemsbetaling over til Min Forening. Der debatteres om, hvorvidt det skal
ændres, da der er fordele og ulemper ved begge. Lige nu fungerer det okay at
have hjemmeside, men der er nogle ulemper: Gebyr på hver indbetaling, der
er ingen opfølgning på “tabte” medlemmer pga. skiftet kort/opsagt abb etc.
Systemet er for komplekst.

Fordele ved Min Forening: Mere gennemsigtighed: Flere (Styregruppen) kan
se, hvem har betalt og følge op. Flere muligheder for indbetaling. Samt
lavere//ingen gebyr.

Anders undersøger, hvorvidt man skal downloade Min Forening inden man
kan købe medlemskab. Der undersøges, hvordan betalingen sker nemmest
via Min Forening inden der træffes en endelig beslutning.

Der besluttes, at der skal være en fortrydelsesret på 14 dage ved køb af
medlemskab, så folk kan få deres penge retur, hvis de fortryder osv.

Der skal skrives ud til aktive produktioner, at de skal indbetale medlemskab.

7. Blandet

a) Rengøring af huset  – De knoklede hårdt, og det ser super godt ud. Resterne
(skraldet) skal fjernes. Men fokus fra Tirsdagsklubbens side er at få bygget
scenografi til Sidste Akt.

Der er en kraftig opfordring til at komme d. 20/9 og rydde resterne op fra
oprydningsdagen.

b) Pasning af forhuset:

Der skal sættes navne på spilledatoerne for kommende forestillinger.

Ea er baransvarlig for Santa Superstars forestillinger henholdsvis d. 3- og 4.
december. Der skal findes endnu en ansvarlig til premieren for Santa Superstar.

8. Overdragelse af Nikolajs ansvarsområder. Status.

Er der opstået nogle spørgsmål og/eller udfordringer?
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Husrådet: Lizzi - der skal laves en liste med navne til nøglebrikkerne + vi får nye
nøgler. Der er ingen udefra, som kan booke Kulturforsyningen, kun de “grupper”,
som er her. Vores lokaler er stadig vores, foyeren nedenunder er fælleseje. Der er et
rengøringsfirma, som skal gøre rent i huset. Ikke i vores sal, men resten af stederne.

Der snakkes “opfriskning” af foyeren nedenunder, der bliver sat en kunstner på - hun
har gode idéer til at friske det hele op. Masken har førsteret til caféen, så når den
bookes, skal det ske i samarbejde med Masken.

Man kan ikke gøre noget imod at private parkerer på P-pladsen udover at sætte et
3-timers skilt op.

Der skal laves en liste til Anders over ting, som skal fikses (inklusiv vinduet og lyset).
Mailen er dkr@guldborgsund.dk og tlf. nr. er 25180172.

Revyskolen + Kommunen: Lizzi - Se ovenover. Relationen med revyen går godt og
der er aftalt, at Jessie kan være i Maskens sal ved Revyskolens opløb.

Lokalebooking: Anders P. - Hvis du har noget, skriv til Anders.

Billetten.dk: Anders P. - “Det kører bare”.

Netværksrelationer: Lea + Anders P. - Det fungerer. Dejligt, at flere mennesker
tjekker mails.

Projekt Storstrøm: Clara. - De ønsker at bruge salen/vores lokaler 3/7-8/7 2023, det
får de lov til. Clara er i gang med at finde ud af, hvor meget vi er involveret - hvorvidt
vi kun lægger/ligger lokaler til eller, om vi er involveret mere.

Nyhedsbrev: Hvis man har noget til nyhedsbrevet, send et skriv til Sebastian over
messenger eller mail. Gry sender et skriv om caféaften. Der debatteres om, hvorvidt
der skal sendes et nyhedsbrev lige meget hvor kort det er. Der besluttes, at hvis der
er noget prominent materiale, så sendes nyhedsbrevet ud på månedsbasis - hvis
intet, så sendes der intet ud.

9. Huset

a) Renovering af foyer. Status –  Se længere oppe. Der afventes lidt omkring
Maskens renovering. Der er indkøbt nogle af materialerne, men der skal flere penge
til - der er på nuværende tidspunkt brugt 3.500-4.000 kr. Clara forsøger at lave et
budget, som vi kan kigge på. De får 2.000 kr. ekstra, altså 7.000 kr. i alt.

b) Sortering i regi rummet – Ingen status.

mailto:dkr@guldborgsund.dk
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c) Nøgler. Status - Anders P (og Ea) laver listen.

d)       Fremtidig udlån til Ungdomsskolen - Udskydes.

10. Husrådet + Revyskolen (Lizzi) - Se ovenover.

11. Mindernes Teater (Jette) - Anne K. laver et par møder i efteråret.

12. Caféaftener (Gry) - Gry laver et skriv. Næste møde er d. 4/10 kl. 19.

13. Hjemmeside og SoMe (Sebastian og Clara) - Intet nyt.

14. Andet

a) Der skal findes datoer for de kommende møder – Næste møde er 12/10 kl.
18.

15. Eventuelt

De resterende medlemmer skal fotograferes til hjemmesiden, Sebastian står for
dette.

Der blev snakket om, at børneteatret skal være en del af Sprøjtehus Teatret. Nogle
synes, at det er træls, at der bare bliver booket lokaler inden godkendelse af projekt.
Der er en “følelse” af, at børneteatret er for lukket for andre.


