
22.04.15 Referat af styregruppemøde 
1. Ordstyrer: Allan  
1. Referent: Anders  
1. Dagsorden godkendt  
1. Referat fra sidste møde godkendt  
1. Kommende produktioner:  

a. Fremtidig strategi: Anders opridsede ideen omkring en ny struktur for 
foreningen. Forslaget er at man opdeler året i x antal forestillinger som 
er fastlagt for hver sæson. Foreløbige forslag: Revy, børneteater, 
juleforestilling, musikteater (evt. samarbejde med musikskolen)  

Opdelingen sker i kasser!  
1 kasse: Revy (efterår)  
2 kasse: Musikteater (forår)  
3 kasse: Børne-/ungeteater  
Hjemmeopgave for styregruppemedlemmer: Find forslag til hvad kasserne skal 
indeholde: økonomi, omfang, antal osv.  

a. Børneattester: Det er styregruppen der er ansvarlig for at indhente 
børneattester. Vi besluttede at styregruppen skal have en klar udmelding 
for dén der er ansvarlig på en produktion om hvem der skal indhentes 
børneattester på. Derpå søger vi politiet om attesten. Der afholdes 
informationsmøde onsdag 6. Maj. Nogen der vil deltage?  

John vil gerne undersøge regler osv. Og fremlægge det på næste styremøde.  
a. Børneteater: Anders har talt med aftenskolen som gerne vil lave 

samarbejde. Vi diskuterede muligheder, ulemper og fordele. Vi aftale at 
lade muligheden stå åben hvis nogen vil arbejde videre med idéen.  

a. Juleforestilling ved John: Der blev fortalt om tankerne ved det udsendte 
materiale. Anders pointerede at der skal være fokus på mikrofon 
situationen.  

1. Blues Brothers: Det går godt! Der er solgt godt med billetter så det lader til at vi 
når i mål.  

1. Nyt fra brugerrådet: Stormøde udsat. Ellers intet nyt.  
1. Huset:  

a. Varme – ben på riste: Efter Blues Brothers får vi besøg af leverandører til 
at få ben på publikumsopbygningen så man kan komme til ristene.  

a. Sodavandsautomat: Kan vi få en mindre til den ude i gangen? Mogens 
undersøger – intet nyt.  

a. Nøgler: Liste fra Ivan. Vi udsætter det til næste gang!  
a. Rekvisitrum og kostume: Renoveret og ser godt ud. Men er stadig pakket 

ind! Når rummet er klart, så skal vi finde ud af hvordan og hvorledes vi 
får det sat på plads. Niels skriver til Ivan for at få en afvikling/opklaring! 
Rigmor (Blues Brothers kostumier) vil gerne deltage i re-etableringen af 
kostumerum.  

1. Marketing: Intet nyt.  
1. Økonomi: Intet nyt.  



1. Stof til nyhedsbrev osv.: Det går godt med Blues Brothers. Der er stadig 
billetter! Nyt juleprojekt: Se under kommende forestillinger.  

1. Evt.: John vil gerne høre om hvad hans muligheder/rettigheder er som 
suppleant. Vi har ridset kort op, at man som suppleant er velkommen til alle 
møder og sige sin mening. Det er sjældent at vi kommer ud i 
håndsoprækningsafstemninger, men i så tilfælde har man IKKE stemmeret.  

Anders siger at han vil være ansvarlig for en produktion i foråret 2016. Idéer modtages 
gerne[Symbol]  

1. Dagsorden til næste møde:  
  

1. Valg af ordstyrer  
1. Valg af referent  
1. Godkendelse af dagsorden  
1. Godkendelse af referat fra sidste styregruppemøde  
1. Økonomi  
1. Kommende produktion  

a. Fremtidig strategi (Kasser – husk at kom med forslag)  
a. Børneattester – John fremlægger  

1. Igangværende produktioner  
a. Julenat i Betlehem.  

1. Nyt fra brugerrådet  
1. Huset  

a. Nøgler – Niels skriver til Ivan  
a. Rekvisitrum og kostumerum  

1. Marketing  
1. Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside  
1. Evt.  
1. Dagsorden til næste møde  

a. Styregruppemedlemmers stærke/svage sider 
 


