
DAGSORDEN/REFERAT 

 

 

Sag:  Styregruppemøde 

Sted:  På teatret  Dato:  27/04 - 22  Kl.:  18.30 

Deltagere: Jette, Lea, Anders P, Mogens T, Ea, Sebastian, Mogens S. 

Fraværende: Clara, Nikolaj, Gry, Lizzi. 

Inviteret: 
 

 

Pkt.  Dagsorden  Referat 

1 Valg af:  Ordstyrer: Lea 
Referent: Ea 

2 Godkendelse af 
referat fra   

21/3 - 2022 

Sagsfremstilling:  

Godkendelse af referat.  

Dette er en beslutningssag   

Kan referatet godkendes: Referatet er godkendt. 

3 Fotografering af 
ny styregruppe 

Sagsfremstilling:  

Vi skal alle fotografers til hjemmesiden, Sebastian står for 

dette. 

 Dette er en orienteringssag  



4 Produktioner Sagsfremstilling:  

Status og drøftelse fra de igangværende produktioner.  

• Minisprøjterne – Det går godt, de har første gennemspilning i 
næste uge.  

• Sidste akt – Hele holdet er nu besat, og de har prøver om 
torsdagen samt enkelte onsdage. De har fået nogle gamle med 
igen. De glæder sig. 

• Kommende produktioner – Diskussion omkring kommende 
børnehold: Minisprøjterne, fokus på teaterøvelser, (5-9 år) og 
Juniorsprøjterne, en ’rigtig’ forestilling, (10-13 år). Der diskuteres, 
hvor ofte der skal godkendes budget for børneholdene. 
  
Det er blevet besluttet, at Minisprøjterne og Juniorsprøjterne skal 
lave budget for hver forestilling, som skal godkendes én gang årligt 
i august. 
Minisprøjternes budget er godkendt for det kommende juleshow. 
Juniorsprøjternes budget: Styregruppen forhåndsgodkender idéen, 
men budgettet skal revurderes – Styregruppen anbefaler at afsætte 
flere penge til Regi/kostumer/scenografi samt sætte billetprisen ned 
til 100 kr. 

”Kvinder”: Fortsæt, men budgettet skal revurderes. Budgettér gerne 
flere penge til forskellige poster/udgifter. 

Onkel Vanja: Mogens S ønsker at opsætte ”Onkel Vanja”. Han 
ønsker at finde et hold, på et tidspunkt. Mogens S. tilspørger, 
hvordan man starter en produktion op – omkring infoaften, FB-
opslag, budget osv. Der bliver henvist til caféaftenerne. 

 

Der blev også diskuteret om der skal laves en ”skala” for, hvad 
billetterne skal koste og hvordan man finder ud af det. 

Der blev snakket om, hvordan man gør informationer omkring 
budget osv. Tilgængelige for resten af foreningen. Anders P og 
Nikolaj nævner, at de har arbejdet på en produktionsmappe, som 
gerne burde blive færdig hurtigst muligt. 

Dette er en beslutningssag. 

5 Økonomi Sagsfremstilling:  

• Teknikken skal fremlægge overslag på indkøb af ny computer 
”status” – Udsættes til næste møde. 

• Opdeling af indbetalinger til Mobilepay – Der diskuteres, om 
man kan få 2 numre til Mobilepay for at splitte billetsalg og 
barsalg. Mogens T. spørger Masken om, hvad de gør og 
undersøger, om der er et ekstra gebyr til at have to konti. 
De baransvarlige (Mogens x2) står for at udarbejde nogle 
plancher, hvor der står nogle retningslinjer omkring barsalg 
samt prislister. 



• Økonomi ifm. Barsalg – Blev diskuteret sammen med 
ovenstående. Kig der. 
 
Udlejer til køleskab kontaktes af Mogens T. ifm. Lås, da 
den er gået i stykker. 
Evt. en ”postkasse”, hvor overskudspenge fra hver 
forestilling, lægges i? 
Evt. have en seddel i ”billetten”, hvor der noteres, hvor mange 
billetter der betales via Mobilepay? 
 
Retningslinjer mm. Drøftes til næste møde (Mogens x2). 

Dette er en beslutningssag. 

6 Mindernes teater Sagsfremstilling:  

Jette informerer om dette, hvis der forelægger noget: 

Mindernes Teater har sidste forestilling d. 2/5, hvorefter de slutter. De 
holder en pause efter det – men kommer igen til næste år. 

Dette er en orienteringssag. 

7 Revyskole Sagsfremstilling:  

Nikolaj/Anders informerer om dette: 
 
Revyskolen er færdig med forestillinger, Sprøjtehusets kontrakt med 
Revyskolen ender her til sommer. 

Cyklen, Sprøjtehusrevyen lånte, skal findes.  

Dette er en orienteringssag  

8 Husrådet Sagsfremstilling:  

Nikolaj informerer om dette. - Intet nyt 

Dette er en orienteringssag. 

9 Huset Sagsfremstilling:  

● Nøgler – Stadig kaos. Anders P. skriver ud til folk for at inddrage 

de nøgler, der ikke er i brug. 
● Lys på toilet – Fikset, tak til AP. 

● Toiletpapirsholdere – Bliver fikset af Anders snarest muligt. 

 
 

 
Dette er en beslutningssag. 



10 DATS Sagsfremstilling:  

Der orienteres om dette, hvis der foreligger noget aktuelt: 

Seniormøde og/eller landsmøde kommer nok i efteråret 2023. 
Mogens S. deltager i DATS-landsmødet d. 21-22 maj, Sprøjtehuset 
finansierer 500kr. til Mogens’ deltagelse. 

Dette er en orienteringssag. 

 

11 Hjemmeside/SoMe Sagsfremstilling:  

      Sebastian og Clara orienterer om dette, hvis der foreligger noget 

aktuelt: 

- Opsætning af interesseområder – under udarbejdelse 

- Skema for start af produktioner på hjemmeside – under udarbejdelse 

 

Tilmeldingsliste er lavet til børneholdet på hjemmesiden. 

Der skal laves en lille beskrivelse osv. Af børneholdet på 

hjemmesiden, så udefrakommende kan se det også. 

 

Dette er en orienteringssag. 

12 Cafeaftener Sagsfremstilling:  

Gry informerer om dette. 

Næste møde er d. 5/5 - temaet er fællessang og åben scene. Kom glad:) 

Sidste møde var der lavt fremmøde, super ærgerligt. Også træls, at det 
bliver aflyst i sidste sekund. 

Der diskuteres, at det er ret træls, at der forventes decideret 
”underholdning” for medlemmerne. Cafeaftenenerne er til for at mødes, 
hygge, snakke og udveksle erfaringer. Medlemmerne bør være i stand til at 
’afholde’ møderne uden, at der er planlagt en masse. 

Det skal gøres mere klart for medlemmerne, at Gry (og Styregruppen) ikke 
står for at finde på underholdning, men bare for at afsætte datoer samt at 
åbne op. 



Rettelse fra Gry: Sidste cafeaften blev netop ikke aflyst på trods af 
migrænen, da huset alligevel var åbent. 2 medlemmer valgte ikke at 
komme, fordi jeg ikke kom. 3 dukkede op og var meget skuffede/vrede over 
manglen på flere medlemmer og at 2 valgte ikke at komme alligevel. 

Dette er en orienteringssag.  

13 Andet Sagsfremstilling:  
 
- Bevilling af alkohol – udskydes næste gang. 

Dette er en beslutningssag 

14 Eventuelt Sagsfremstilling:  

 
Renovation af foyer: Styregruppen godkender 5000 kr. til at lave foyeren 
hyggelig. Styregruppen ønsker at se et oplæg senere for at følge med i 
processen. 

Dette er en orienteringssag  

 


