
Referat styregruppemøde d 15. Februar 2017 

 

Afbud fra Gry og Anders 

1: Valg af ordstyrer: John 

2:  Valg af referent: Anne.  

3: Godkendelse af dagsorden: gøglertruppen skal på som punkt.  

4: Godkendelse af referatgodkendt John har indberettet Lloyd Weber til KODA og der er afregnet 
ca 7.300.  

5: økonomi. Poul har sendt regnskabet, som han fremlægger på generalforsamlingen.  

6: generalforsamling. Indhold til Årsberetning godkendt 

Der er enkelte tilmeldte til arrangementet som ikke er medlemmer, men som er aktive i den 
igangværende produktion. De skal betale for maden og vi opfordrer dem til at melde sig ind i 
foreningen som aktivt mellem eller støttemedlem.. Anne tager kontakt til de det drejer sig om. Der 
var ikke enighed i beslutningen men flertal for denne i styregruppen.  

Poul Stahlschmidt har foreslået ændringer i kontingentsatser, så de harmonerer med 
aldersgrænserne ift indberetning til kommunen. Således at alle børn/unge til og med 18 år betaler 
200,- i kontingent. Desuden foreslår Poul en mindre kontingentnedsættelse for voksne. Dette blev 
grundigt drøftet og styregruppen øsnker at fortsætte med det hidtidige kontingent.  

Anders melder ud til styregruppen på mail, hvor mange der deltager, og hvad der skal forberedes af 
praktiske ting. Jette, Anne, Kai, Niels, evt Jansen og John kommer kl 16.45 og hjælper med at rigge 
til.  

7: Igangværende produktioner: 

Skatteøen kører efter planerne. Bordrundsaven er gået i stykker og lige nu mangler der en 
bordrundsav, som er sikkerhedsmæssig forsvarlig at arbejde med. Anslået pris 2000,- Vi beder Palle 
om at undersøge pris, og godkender pr. mail, når vi har prisen.  

PH: budget og spilleplan endelig godkendt.  

Vi opfordrer holdet til at medvirke til Kulturnatten. Vi minder Kurt om at koordinere spilledatoer 
med Ivan og masken. Flerkulturelt skal tilbydes 10 billetter til generalprøven. Niels giver Kurt 
besked . 

8:Kommende produktioner: Nicolaj fra bøllebob har henvendt sig vedr juleforestilling. Vi 
afventer noget mere konkret fra ham.. 



 

9:Brugerrådet. Har møde d. 28. Februar. Anne sender oplæg om udsmykning af cafe ift m 
skatteøen. Allan foreslår at man drøfter vedligehold af fællesarealer.. De blå søjler er ramponerede. 
Gulvet i musiksalen trænger. Der ønskes spejle i musiksalen. Vinduet i musiksalen kan ikke lukke 
ordentligt. Der er huller i cementen i gården. Spejlet på er bagerste badeværelse. Limen er trukket 
igennem spejlet. Det burde skiftes. Hvem er ansvarlig for udskiftning ? 

10: Huset: Jette foreslår at vi kigger på en glarmesterløsning til vores billeder, når vi har fået malet 
væggene. Foyeren: Allan foreslår at vi får en plakatvæg, med plakater fra forestillingerne. Niels har 
indkøbt toiletpapir mv. Vi burde have noget håndskrift stående. Produktionen indkøber.  

Vedr. Indkøb af bord rundsav, vi beder Palle om at finde en pris og vi godkender via mail.. 

11: Baren:der bliver sørøverbar under skatteøen. Barholdet er sat. Mogens bestiller efter aftale med 
Anne .  

Vedr. Bar til generalforsamling. Vi bruger af lageret, og kæber et par kasser cola i Kvickly. Der 
sælges til medlemspriser.. 

12: PR: Der er lavet en plan for skatteøen, pressemeddeleser, Plakater og PR på lyspyloner mv. 
kommer i spil i marts måned. 

13: Nyhedsbrev:  Vi laver et nyhedsbrev til medlemmerne efter generalforsamlingen  

14: Opfølgning på Visionsdagen:vi præsenterer det foreløbige arbejde på generalforsamlingen og 
giver videre til den kommende styregruppe. Anne foreslår at den nye styregruppe udarbejder et 
årshjul som styregruppen kan arbejde efter fremdadrettet. 

15: DATS kurser. Hvis man skal tilbydes individuelle kurser skal man være betalende aktivt 
medlem af foreningen.. Vi drøftede også muligheden for at invitere de øvrige amatørscener til 
fælleskursus hos os.. Mogens undersøger mulighed for lyskursua med Jens Damsager hos DATS og 
kommer med oplæg til næste møde.  

Allan og John foreslår kursus omkring børneinstruktion, vi holder ideen varm.  

16: Evt:. Gøglertruppen i Eskilstrup har inviteret til jubilæumsreception d. 11.marts  

• Anne, Jette, og måske Niels tager en flaskegave med fra Sprøjtehusteatret.  
• Allan har talt med Susanne Wilbek om kostumelån. Hun har forbindelse til bl.a. Tingsted og 

Idestrup amatørscener..  

Tak for god ro og orden og honningsnitter.  

 

Referent Anne  



 

 
 
Sendt fra min iPad 
	


