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Sag: Styregruppemøde 

Sted: Sprøjtehusteatret Dato: 04.11.19 Kl.: 19.00 

Deltagere: Henrik, Ida, Jette, Sebastian, Nikolaj, Poul, Axel, Mogens, Gitte, Anders ankommer senere. 

Fraværende: Jansen, Lea. 

Inviteret:  

 

Pkt. Dagsorden Referat 

1 
 
Valg af: 
 

 
Ordstyre: Gitte 
Referent: Nikolaj 
 

2 Godkendelse af 
sidste referat 

Gokendt 

3 

Økonomi 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 
Poul inviteres til næste møde.  
 
Dette er en orienteringssag. 
  

4 

 
Benny Andersen 
 

Sagsfremstilling: 
 
Henrik orienterer: 
 

• PT. er forestillingerne godt i gang, sidste forestilling spilles i morgen. 
Forestillingerne er gået godt, der har været omkring halvfyldt sal ved 
forestillingerne men stor tilfredshed fra publikum. Styregruppen takker for 
den flotte produktion.  

• Styregruppen har modtaget mail omkring hjælp til nedtagning og oprydning 
fra produktion. (se bilag1) 
Vi hjælper gerne med nedtagning og general oprydning Ida senere besked 
ud til medlemmer på FB. Oprydningen sker tirsdag d. 12. nov. Kl. 16.00  
 

Dette er en orienteringssag.   
 

5 

The Virtuoso 

Sagsfremstilling: 
 
Nikolaj orienterer: 
 

• Nikolaj. har afholdt møde med Tobias og vi glæder os til at komme i gang, 
trods interne problemer er alt dette nu på plads og holdet er klar til at gå i 
gang. 

• Der ses på prøveplanen som har været lidt vanskelig at få til at gå op, men 
ligger nu fast om torsdagen, der forsøges på at tilføje lidt flere øvedage men 
det er ikke et must. 
Ungdomsskolen melder tilbage omkring tider de skal bruge ud fra vores 
prøveplan. Så vi ikke rammer sammen i deres produktion. 
Nikolaj forslå et møde med Inge omkring planlægning, Mogens sørger for 
dette. 

• Vi er ved at udarbejde tekst til vores PR-materiale.  
  
Dette er en orienteringssag. 
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Mindernes teatret 

Sagsfremstilling: 
 
Jette orienter: 
 

• Vi har modtaget mail fra Anne med vedlagt budget. (se bilag2) 

• Anne informerer ligeledes om at hun vil søge midler til tidligere omtalte 
lydanlæg. 

• DATS. har på deres hjemmeside udarbejdet en fane omkring seniorteater og 
der har Mindernes teateret ligge til information. 

 
Gruppen har været ude 4 gange og lave forestilling med en indtægt på 1500 kr. pr. 
forestilling. 
  
Dette er en beslutningssag: 
 
Kan styregruppen godkende budgettet? 
Styregruppen godkender budgettet. 
  
 

7 

Brugerrådet 

Sagsfremstilling: 
 
Henrik orienterer om dette hvis der foreligger noget.  
 

• Styregruppen ønsker en glascontainer. 

• Vores ventilationssystem i salen vil vi gerne kunne styre selv da vi oplever 
mange temp. Gener dette undersøges nærmer. 

 
Dette er en orienteringssag.  
 

8 

Huset 

Sagsfremstilling: 
 
 

• Vi har modtaget mail omkring ændring af mobil Pay (se bilag 3) 

• 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.  
Styregruppen vil gerne mødes med Lise og Bente og aftale nærmer 
omkring en ny indretning, Gitte tager denne opgave og aftaler nærmer. 
Styregruppen har godkendt et budget 2000 kr. til dette.   

• Sebastian har fået brik-nøgle så han løbende i forbindelse med hjemmeside 
kan ta på teateret og fotografer og lave facilitetsbilleder uden af være 
afhængige af andre. 

• Indkøb af lydudstyr fra Anne.  
Vi skal se hvad vi har først. Axel følger op på hvad vi har. 
Status: Axel har tjekket dette og vi har ikke noget der kan bruges som det er 
nu vi undersøger nærmer omkring fremtiden og hvilket udstyre der kan 
være relevant i samarbejde med Anne.  

• Skal vi melde os ind i frivilliggruppen? 
Jette undersøger om vi forpligter os til noget og vi vurderer dette til næste 
møde.  
Status: Vi melder os ind Jette sørger for dette. 

 
Dette er en orienteringssag.  
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DATS 

Sagsfremstilling: 
 

• Der er arbejdet videre omkring teaterweekend denne er fastsat til fredag d. 
7-8-9 feb.  

• Der er udarbejdet budget og program (se bilag 4) dette er sendt til DATS. 

• Teatret har lånt Maskens lejlighed til Gunhild. 

• Masken vil meget gerne støtte op om dette projekt. 
 
Dette er en orienteringssag.  
 
Budgettet er godkendt, og der tilføjes 1000 kr. til diverse. 
 

11 

Hjemmeside  

Sagsfremstilling: 
 
Sebastian og Nikolaj har afholdt møde med Poul omkring implementering af ny 
hjemmeside. 
 
Sebastian har spørgsmål har uklare spørgsmål som skal drøftes: 
 

• Alt medlemskab gennem hjemmeside. 
Nej 

• Medlemskab køre et år uanset start. 
Året kan ikke ændres grundet indberetning til kommunen. 

• Hjemmeside 150 kr. månedligt. 
 
Der arbejdes videre med dette vi tager kontakt til Poul. 

 
Dette er en orienteringssag.  
 

12 

Eventuelt 

Sagsfremstilling: 
 

• Nikolaj har udarbejdet oversigt over hvilket forestillinger der er på 
tegnebrættet, og der må gerne komme flere ideer. 
Vi går fra dropboks til g-drev det sørger Nikolaj for. 

• Der er ankommet køleskab til teatret i forbindelse med den nye 
leasingaftale. 

• Henrik fremviser nogle synspunkter omkring psykisk arbejdsmiljø i gruppen 
og arbejdsgangen på FB. 
Henrik følger at han holdes ude og at der er rollefordeling i styregruppen, 
dette opleves dog ikke af andre, det besluttes at vi i fremtiden kun kan 
behandle økonomiske sager i Plenum og ikke på FB.  

• Der sendes en reminder ud til de medlemmer der ikke har betalt endnu, 
Nikolaj og Anders klare dette. 
Styregruppemøder starter i fremtiden kl. 18.30  

• Masken har inviteret Styregruppen til Himlen kalder Jorden (se bilag 5) 

• Der arbejdes på Adressaten ubekendt. Rasmus og Nikolaj har fået 
oversættelse hjem fra London til gennemlæsning, Jette er tilgivet sig som 
instruktør.  

• Anders vil lave et revyindslag udenfor teatret men låne skuespiller fra teatret 
dette er godkendt. 
Der arbejdes videre med dette. 
 

Ungdomsskolen vil gerne bruge salen fra 6.januar til 6. feb.  
Generalforsamling fredag 21 feb. Gitte skriver til Poul. Tema Badehotellet. 
 
Dette er en orienteringssag  
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