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Sag: Styregruppemøde 

Sted: Sprøjtehusteatret Dato: 13.12.19 Kl.: 18.30 

Deltagere: Sebastian, Gitte, Jette, Poul, Nikolaj, Ida, Axel, Mogens, Anders  

Fraværende: Jansen, Henrik, Lea. 

Inviteret:  

 

Pkt. Dagsorden Referat 

1 
 
Valg af: 
 

 
Ordstyre: Axel. 
Referent: Nikolaj 
 

2 
Godkendelse af 
sidste referat 

Godkendt 
Med bemærkning af minderens teater skal på den nye hjemmeside og at Jansen er 
med i budgetudarbejdelsen omkring lys. 

3 

Økonomi 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 
 
Dette er en orienteringssag. 
  

4 

The Virtuoso 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 
 
Dette er en orienteringssag. 
 

5 

Mindernes teatret 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
Vi begynder hver torsdag i foråret med at øve, Lizzi har trykket sig der er kommer en 
ny ind.  
Der arbejdes på at udvikle en ny produktion.  
 
Dette er en orienteringssag.  
 

6 

Kommende 
forestillinger  

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 

• Ida og Laura ser på en kommende børneforestilling, der er ved at blive 
samlet et produktionshold. Styregruppen giver udtryk for at der skal laves et 
budget som skal fremlægges og godkendes. Forestillingen er planlagt til at 
finde sted i foråret 2021. 

• Nikolaj er blevet kontaktet af Sonja Oppenhagen i forbindelse med vores 
interesse for at opsætte Matador, vi er i kan med at indhente manuskript for 
at se på denne produktion.  

• Vi skal se på kommende juleforestillinger til 2020 vi skal til næste 
styregruppemøde i januar gerne ha nogle konkret emner vi kan drøfte. 

•  
 
Dette er en orienteringssag.  
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7 

Brugerrådet 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 
Dette er en orienteringssag.  
 

8 

Huset 

Sagsfremstilling: 
 
 

• Lise og Bente har informeret om at de er gået i gang med oprydning i 
kostumerummet, de spørger i en mail om der kan bevilliges 900 kr. til 
indkøb af kasser.  
Nikolaj er gået i dialog med Guldborgsund kommune for at se på 
muligheden for at teatret kan få inddraget lokalerne ved siden af vores 
eksisterende på 1 Sal. Hovedsagligt med henblik på at flytte kostumer til 
disse rum. 
Der er aftalt møde med kommunen d. 24. januar hvor Nikolaj og Gitte 
deltager for at drøfte mulighederne. 
  

• Skal vi melde os ind i frivilliggruppen? 
Anne laver et skriv som vi levere til frivillige centret med henblik på 
indmeldelse, vi har modtaget første udkast til et skriv dette skal dog gøres 
kortere Jette taler med Anne om dette. 

 

• Der er er booket lokaler til teateret i foråret, så vi ikke ender ud i ikke at 
have plads til de to produktioner som løber i samme periode.  
 

 
Dette er en orienteringssag.  
 

9 

DATS 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 

• I forbindelse med vores kommende kursus i februar kan der fra vores egne 
medlemmer søges 20 % til kursus og ansøgning skal være styregruppen i 
hænderne. Senest onsdag d. 15 januar.  

 
Dette er en orienteringssag.  
 

10 

Hjemmeside  

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 
Dette er en orienteringssag.  
 

11 

Generalforsamlin
g  

Sagsfremstilling: 
 

• Teatret har fødselsdag og derfor har vi valgt at ændre lidt på måden vi 
holder generalforsamling på. 

• Generalforsamlingen finder sted lørdag d. 22. februar kl. 16.00 

• Dagen starter med den obligatoriske generalforsamling hvorefter vi går over 
til førelsesdagsfesten. 

• Temaet er 1950erne 

• Budget for dette er 5000 kr. 
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Dette er en orienteringssag.  
 

12 

Eventuelt 

Sagsfremstilling: 
 

• Mogens forslå at vi måske skal se på nogle reducerer udefra som kan 
hjælpe os med at se på hvilket lysudstyr vi skal bruge så vi kan få lagt et 
godt budget til vores kommende fondsansøgning, dette ser vi nærmer på. 

 
Dette er en orienteringssag  
  

 


