
Referat af styregruppemødet 24/9-15 

 

Deltagere: Anne, Jette, Anders, Kai, Mogens, Niels, John. 

Afbud: Lotte, Allan (kom senere), Gry, Katrine, Mille, Poul. 

 

Valg af ordstyrer 

Anne 

 

Valg af referent 

John 

 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

 

Godkendelse af referat 

Referat godkendt 

 

Fest 25. september 

Der er p.t. tilmeldt 10-12 personer. Festen gennemføres. Foreningen er vært ved lidt 

snacks og kaffe. 

 

Kulturnat 2. okt. 

Børnegruppen underholder med en Flash Mob. 

Kl. 19.00 i Cafeen forud for Maskens forestilling. 

Kl. 19.30 v/Lilletorv 

Kl. 20.00 v/Jyske Bank 

 

Kommende produktioner?? 

Skatteøen v/Anders 

BacktrackCD’en er kommet, men det er midi-filer med dårlig computerlyd. 

Skatteøen er droppet/bliver lagt i skuffen. Genoplives med opstart i efteråret 2016 og 

premiere forår 2017. Det er godkendt, at Anne sætter gang i indspilning af musikken 

til en pris af ca. kr. 17.000,-, når Anders har fået rettighederne på plads. 

Der tænkes over, om “Musical Highlights” kunne blive en realitet til foråret. 

Anders og John taler sammen og kommer et oplæg til næste møde.. 

 

 

 



Igangværende produktioner 

Betlehem 

John fortalte, at det går rigtig godt med arbejdet. De 45 børnene/unge 

virker meget glade og engagerede. Instruktørteamet, scenefolk og 

sypigerne løfter opgaverne rigtig flot og engageret. 

Indtil videre har vi været godt til at genbruge materialer, så budgettet 

ser ud til at holde. 

I weekenden d. 7.-8. november er der weekendprøver. Det tilbydes for 

børnene/de unge, at de kan blive på teatret og overnatte. En hyggelig 

aften og nat, hvor det er tanken, at kammeratskabet på holdet kan 

styrkes. John har søgt tilladelse hos brandmyndighederne og den ser ud 

til at gå igennem uden problemer. Allan, John og evt. Christa overnatter. 

Desuden findes der nogle forældre til overnatning, samt 

forplejningsdelen. 

Vi skal holde gang i børnegruppen evt. ved at lave nogle workshops 

eller endnu en lille forestilling. 

John har ønske om, at lys og lydteamet kan begynde at arbejde med 

efter efterårsferien (fra uge 43). Dette gav anledning til en længere 

drøftelse om hvorvidt det vil kunne lade sig gøre, da 

publikumsopbygningen, samt lys/lydbordet nok ikke kan blive klart. 

Anders og Mogens fortalte om udfordringerne. 

John var ikke begejstret og forespurgte så, om det kunne være på plads 

til weekendprøverne d. 7.-8. november.  (John: arbejdsbyrden blev 

anerkendt, men i forhold til at være i gang med en forestilling med så 

mange børn/unge og den tryghed der ønskes at formidle, samt det 

niveau forestillingen gerne skulle kunne komme op på, så er det ikke 

optimalt) 

Det vil der blive arbejdet hårdt på, at få tingene klar så hurtigt som 

muligt. 

 

Nyt fra Brugerrådet 

Intet nyt. 

 

 

 

 

 

 



 

Huset 

- Niels skulle spørge i forhold til ungdomsskolens m.v. brug af lokalerne. Dette er ikke 

blevet gjort. Han spørger ved lejlighed. 

Rækværk er stadig i tilbudsfasen. Mogens og Anders. 

Anders lover, at det er på plads til “Julenat i Betlehem”. 

Anne forespørger om salen kan lejes til SOSU en fredag formiddag i uge 45. Altså 30 

oktober. Anne deltager selv, så der er ingen problemer. Foreningen modtager et honorar 

på kr. 1500,-. 

Allan påtager sig at være primusmotor i forhold til at få ryddet op og ud i rekvisitrummet. 

Allan indkalder og styrer. 

Kostume rum 

Der er rigtig godt styr på kostumerummet. Ros til Rigmor, Jane og Lise. 

Ting der mangler 

Anders har indkøbt kabel til lysdæmper. 

Lånelister/brev 

Punktet blev kort diskuteret. Teknikken bør kunne doḱumenteres. Men udarbejdelsen 

af listen udskydes til efter jul. 

Øl-/sodavandsautomat? 

Mogens tager kontakt til Carlsberg (eller hvem det nu er). Mogens er ansvarlig i 

forhold til afviklingen. 

 

Marketing 

      John undersøger i forhold til lysreklamer. Anne sender oplysninger til John. 

Økonomi 

Foreningens kasserer Poul vil gerne modtage referater, samt have mulighed for at deltage 

i møder efter behov. 

 

Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside? 

Mogens hører Katrine i forhold til billeder på hjemmesiden. Vi hører nærmere i forhold til 

fakta om lagringsplads og hvad vi betaler for siden.. 

Vi beder Poul om en medlemsoversigt til næste møde, så vi kan opdatere mailliste m.v. 

 

Nye mødedatoer 

Torsdag  22. oktober 

Torsdag 19. november 

Torsdag 10. december 

 



 

Evt. 

Tirsdag d. 6. oktober fra kl. 17.30-21.00. Anders efterlyser “stærke mænd med 

arbejdshandsker”. 

 

Punkter til næste møde torsdag 22. oktober kl. 18.30: 

 

Valg af ordstyrer 

Valg af referent 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat 

Opdatering af medlemsliste 

Kommende produktioner?? 

“Musical Highligts”, “Skatteøen”... 

Igangværende produktioner 

Betlehem 

Nyt fra Brugerrådet 

Huset 

Kostumerum/rekvisitrum 

Ting der mangler 

Lånelister/brev 

Øl-/sodavandsautomat? 

Marketing 

Økonomi 

Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside? 

Nye mødedatoer 

Evt. 

Punkter til næste møde: 

 


