
 

Referat af styregruppemøde d. 25. marts.  

Afbud Gitte T.  

1) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 
2) Valg af ordstyrer: Jette. 
3) Valg af referent: Nikolaj L. 

 
4) Økonomi:  

Der var uklarhed fra Poul på sidste møde ang. budget omkring optælling af baren dette er nu klaret 
sendt og tilføjet budgettet. Der er registret en del drikkevare som er gået på dato, der er enighed om 
at vi giver de gamle drikkevare ud gratis i forbindelse med aktivitet i foreningen, så dette er fraskrevet 
som tab. 
 

5) Mindernes teater: 
De har været på turne igen, det går fantastisk der arbejdes på at skabe en ny omgang, der er stadig 
plus på konto. 
 

6) One Shot: 
Der er en måned til i dag, Anders er optimistisk. Der er solgt omkring 420 billetter, til præmien er der 
solgt 100. Budgettet holder. Anders oplyser at der er glemt at søge rettigheder vi håber dette kan gå i 
orden inden da dette ellers kan påvirke produktionen. Dette beklager Anders. 
Der køres på for fuld kræft, nu går alt det praktiske i gang og billetsalget skal skydes ind nu. Vi mener 
ikke at omtalen af MJ. Påvirker salget vi har været i de offentlige medier for at oplyse og promovere. 
Nikolaj melder sig som repræsentant for styregruppen til præmieren. 
 
Benny Andersen. 
Der er kommet forslag om ny forestilling til teateret, Jansen oplæser budget. 
Der snakkes i styregruppen om vi kan godkende dette, dette er godkendt og ønsker god fornøjelse. 
Henrik er repræsentant.   
     
Udlån af sal:  
Intet nyt 
Til ekstern teaterforestilling for pårørende til demensramte d. 19. marts kl. 19.30 v. teater Pondus: 
Træer vokser ind i himlen. Sprøjtehuset sælger øl, vand og kaffe. Ældresagen sørger for kaffe. Poul og 
Jette F. vil gerne passe bar. Teatergruppen kommer 3 timer før. Anne får det præcise tidspunkt.  
tilføjelse efter opfølgning… Ældresagen har lavet en billetaftale hvor kaffe og kage er med i prisen og 
de sørger for dette. Sprøjtehusets bar sælger således øl, vand og vin. 
Ungdomsskolen:  
Ungdomsskolen køre forestillinger for tiden på stedet ”Gummi Tazan” og det går som planlagt.  
 
 
 
 



 

7) Brugerråd:  
Henrik indsættes i burgerrådet, og det aftales at der snakkes internt hvis Henrik ikke kan deltage 
sådanne at vi så ofte som muligt er repræsenteret. 
D. 10. april. Er der sendt mail ud med stormøde og 28 april er der indsamling med mulighed for at få 
en hjertestarter i huset. 
Henrik melder tilbage ang. Hvad der sker omkring indsamling. 
 

8) Huset: 
• Anders har indkøb for 5500 kr. til teatret der spørges om disse skal budgetters til 

forestillingen eller selv huset. Det besluttes at det er til huset, det nævnes at vi fremadrettet 
skal nævne i styregruppen i forbindelse med indkøb. 

• Mogens nævner ang. Tomme flasker fra baren at de ofte ender tomme forskellige steder på 
teatret. Styregruppen ønsker derfor at få sat system i denne udfordring, Nikolaj påtager sig 
opgaven omkring dette. 

• Jansen nævner at Ivan har slukket vores køleskab det vedtages at det køres ind bag scenen. 
• Jansen undersøger om det er muligt at levere drikkevare retur til depot Lolland Falster. 
• Det forsåles at man begynder at lave optælling i forbindelse med barsalg. 
• 1 flaske vin 120, øl og vin i glas 30, sodavand 20 kr. 
• En gang om året laves der et nøgletjek over hvem der har nøgler til huset. 
• Ida påtager sig opgaven at ajourføre FB.  
• Der forsåles at der laves en oprydningsdag på teateret hvor der skabes orden dette 

godkendes gerne i forbindelse med afslutning på One shot, altså mandag d. 20-5 til torsdag d. 
23-5 alle dage 16-21. Anders er tovholder på dette.  

• Det vedtages at der sættes nyt op ved vakse til at tørre hænder med. 
• Der er skiftet spejl på toilet. 

 
9) Generalforsamling:  

• Der er i styregruppen og generelt blandt medlemmer stor tilfredshed med 
generalforsamlingen og aftens tema, denne aften opfattes som en stor succes festen 
sluttede omkring kl. 03.00 og alle var glade og trætte J. 

Punktet udgår af dagsorden indtil vi nærmer os næste genrealforsamling.   

 

 

 

 

 

 



 

10) Henvendelser udefra: 
Udlån af kostumer og krykkestok fra Skatteøen: 
Intet nyt 
Mats Janowski har henvendt sig vedr. udlån af udstyr til andet teater. Det er ok, men der er 
skimmelproblematikken at tage hensyn til. Derfor anbefaler Lise Gerd ikke at vi udlåner kostumer før 
de er renset. Krykstokke mens at stå i regirummet. Anne kontakter Mats med svar. 
Stafet for livet- Støttearrangement i kulturforsyningens café d.23. marts eller 6. april 
Intet nyt: 
Dorthe Skov Albrektsen har henvendt sig med et oplæg omkring støttearrangement ifb. Med ”Stafet 
for livet”.  Styregruppen bakker op om ideen under forudsætning af at Dorthe melder sig ind som 
medlem. På denne måde kan foreningen booke cafeen og Dorthe kan gennemføre arrangementet. 
Sprøjtehusteatret står for barsalg og One Shot inviteres til at bidrage med ½ times indslag, hvilket kan 
være god pr for forårets opsætning. 

• Nikolaj har reserveret cafe og køkken. 

Dorthe har efterfølgende meddelt styregruppen via mail at denne aktivitet ikke bliver gennemført.  

 
11) DATS: 

Nikolaj forslår at der gives tilbud til at en gruppe kan komme på kursus hvor der er en egenbetaling og 
at teateret betaler noget af kurset. 
Vi afventer til programmet kommer ud og at vi tager det op igen der. 
 

12) EVT: 
• Nissebanden er på standby indtil vinteren 2021. 
• UT. Forslår nye ungdomsforestilling der gives umiddelbart grønt lys, dog skal endelig budget 

fremligges før der gives endelig grønt lys. 
• Der laves en fb-gruppe til styregruppen. 
• Der arbejdes videres på sommerfest d. 24. aug. Gitte, Rasmus, Sebastian og Nikolaj er 

tovholder på dette, foreløbige plan er at det kombineres med Color Run som kommer til 
Nykøbing F.   

 

Næste møde d. 29 april.  

 
 
  
 
Referent Nikolaj D. Larsen 

 

 


