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Sag: Styregruppemøde 

Sted: På teatret  Dato: 21.03.22 Kl.: 18.00 

Deltagere: Mogens, Sebastian, Jette, Lizzi, Mogens S. Anders, Lea, Ea, Nikolaj  

Fraværende: Gry, Clara ”med på telefon”  

Inviteret:  

 

Pkt. Dagsorden Referat 

1  
Valg af: 
 
 

 
Ordstyrer: Lea 
Referent: Nikolaj  
 

2 

Godkendelse af referat 
fra generalforsamlingen  
 

Sagsfremstilling: 
 
Godkendelse af referat. 
 
Dette er en beslutningssag  
 
Kan referatet godkendes: 
 
Godkendt også sidste referat fra sidste styregruppemøde. 
 

3 

Fotografering af ny 
styregruppe 

Sagsfremstilling: 
 
Vi skal alle fotografers til hjemmesiden, Sebastian står for dette.  
Udsættes til næste gang.  
 
Dette er en orienteringssag   
 

4 

Uddeling af 
ansvarsområder  

Sagsfremstilling: 
 
I forbindelse med den nye styregruppe skal der fordeles ansvarsområder jf. 
ny styregruppe: 
 
Aktuelt ser fordelingen således ud: 
 
Anders – Huset og værksted 
Jette – kostumerum 
Nikolaj – Lokalebooking og netværksrelationer 
Mogens T. - Bar og teknik 
Niclas – Bar og teknik ”er udtrådt af styregruppen ” Mogens overtager  
Gitte – Rengøring/artikler ”er udtrådt af styregruppen” Lea overtager 
Camilla – regirum og makeup ”er udtrådt af styregruppen” Ea overtager 
Sebastian – hjemmeside og medlemsregistre 
Anita – Kostumer ”er udtrådt af styregruppen” Lizzi overtager 
Clara – SoMe 
Gry – Cafeaftener og makeup  
 
Det meddeles i næste nyhedsmail omkring fordelingen. 
 
Dette er en beslutningssag 
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5 

Produktioner   

Sagsfremstilling: 
 
Status og drøftelse fra de igangværende produktioner. 
 

• Revy – Billetsalg, går ikke så godt men vi har overskud pt. er der 
solgt 278 billetter og det er med fribilletter. Der er reklameret 
omkring en støtte til Ukraine i håb om dette hjælper på salget. Det 
er dog besluttet at vi skal tale i styregruppen omkring dette hvis det 
sker igen så vi er klar på hvad vi gør. 
 

• Minisprøjterne – der er omkring 30 børn på holdet der øves til en 
kommende forestilling med start lørdag d. 11 kl. 16 der er 3-4 
forestillinger. 

 

• Kommende produktioner – Ea informerer om at Jessica er i gang 
med at se på forskellige forestillinger bl.a. jul.  
 

• Mogens fortæller om nogen ideer han har, og spørger hvordan der 
foregår der kommer forskellige forslag til hvordan han går i gang.  
 

• Lizzi er i gang med en forestilling som vi har fået på mail og 
spørger om vi kan godkende det. Denne er godkendt. 
 

• Anders startede en debat omkring at åbne op for alle medlemmer 
når der skal laves forestilling, så vi bliver bedre til at inkludere alle i 
foreningen, det er en debat som har været oppe før. Der drøftes 
forskellige muligheder som skal det være et krav mv. Der er dog i 
styregruppen ikke ønske om krav men vi skal opfordre til at man 
ikke tapecaster og laver lukket produktioner. 
 
Lea forslår at vi på hjemmesiden laver et skema som kan udfyldes 
hvis vi har nogen der ønsker at starte produktioner, dette er 
besluttet på tidligere møder og Nikolaj og Sebastian ser på at 
sætte dette op. 

 
Dette er en beslutningssag. 
 

6 

Økonomi 

Sagsfremstilling: 
 

• Teknikken skal fremlægge overslag på indkøb af ny computer 
”status” – intet nyt vi tilskønner til teknikken at der kommer en 
afklaring på dette, til næste styregruppemøde. 

 
Dette er en beslutningssag. 
  

7 

Mindernes teatret 
 

Sagsfremstilling: 
 
Jette informerer om dette hvis der forelægger noget. 
 
Det går godt, de rejser rundt på landevejene og gør folk glade. 2 Maj. er 
sidste forestilling og de er glade både de medvirkende og dem de besøger.  
 
Dette er en orienteringssag. 
 



 

  
 

DAGSORDEN/REFERAT 
 

 

 

8 

Revyskole 
 

Sagsfremstilling: 
 
Nikolaj/Anders informere om dette. 
Der fortælles omkring det, Nikolaj spørger ind til om vi skal anmode om at 
teatret må komme ind og se forestillingerne. Lizzi foreslår vi skriver en mail 
det gør Nikolaj og sender rundt inden den senes til Flemming.  
 
Dette er en orienteringssag  
 

9 

Husrådet 
 

Sagsfremstilling: 
 
Nikolaj informerer om dette.  
Der har ikke været holdt husrådsmødet så intet nyt, siden sidst. 
 
Dette er en orienteringssag. 
 

10 

Huset 

Sagsfremstilling: 
 

● Nøgler – Clara har Piwis nøgler. Nikolaj er i gang med at 
undersøge nøgleskab med kommunen, der skal udleveres nøgler 
til de nye styregruppemedlemmer. Lizzi har Kurts nøgle hun 
kontakter selv kommunen for at få den omregistret. 

● Lys på toilet – Anders spørger hvem der skal betale for sådanne 

sager da han ikke mener det er os, jeg undersøger med Mette l 
hvad vi gør omkring skader på huset.  

● Samarbejde med kommunen og Masken omkring kulturprojekt – 
Sammen med de fornævnte deltager Sprøjtehuset i et projekt på 
tværs af alle kommuner i det gamle Storstrøms amt, teatret er 
inviteret med i dette som det eneste amatørteater. Fra os er 
Jessica, Clara og Nikolaj med i styrgruppen sammen med 
Christina fra Masken som er tovholder på projektet. Projektet vil 
løbe over de næste 3 år og der vil være omring 110000 kr. pr år.   

● Samarbejde omkring Camp21 – Nikolaj spørger om teatret vil 
indgå i dette års Camp21 som InterLectus holder, der vil ikke være 
nogen forpligtigelser for teatret kun at de stiller lokaler til rådighed i 
sommerferien. Dette gives der grønt lys til. 

 
 

Dette er en beslutningssag. 
 

11 

DATS 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
Anders overdrager til Clara som planlægger forplejening, og Anders gør 
rent i lejligheden som vi låner af Masken til Gunse og Eskild. Der sendes 
information ud i næste nyhedsmail hvor der også skrives omkring alagier. 
Der følges op på om alle deltager er medlem. 
 
Dats ønsker at holde årsmøde ved os Anne kommer med datoer til dette. 
Lizzi følger op på. 
 
 
 
Dette er en orienteringssag. 
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12 

Hjemmeside/SoMe  

Sagsfremstilling: 
 
Sebastian og Clara orienterer om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 

• Opsætning af interesseområder – Sebastian og Nikolaj finder en 
dag og opsætter dette. 

 
 
Dette er en orienteringssag. 
 

13 

Cafeaftener  
 

Sagsfremstilling: 
 
Gry informerer om dette.  
Udgår til næste møde 
 
Dette er en orienteringssag.  
 

14 

Mødedage 

Sagafremstilling  
 
Fastsættelse af mødedage i den kommende periode. 18.30 
 
Starter 18.30 
27 april. 30 maj. 21 juni.  
 
Dette er en beslutningssag. 
 

15 

Andet 
 

Sagsfremstilling: 
 
Bevillingalkohol – Mogens t. ønsker vi drøfter dette næste gang, sættes på 
som punkt. 
 
Mobilpay til næste gang hvordan kan vi dele dem op. 
 
Vores nye kommunikationsvej er messenagergruppe. Clara opretter 
denne. 
 
Dette er en beslutningssag 

16 
Eventuelt 
 

Sagsfremstilling: 
 

 
Dette er en orienteringssag   

 


