
DAGSORDEN/REFERAT 

 

 

Sag:  Styregruppemøde 

Sted:  På teatret  Dato:  30/05 - 22  Kl.:  18.30 

Deltagere: 
 

Fraværende: 
 

Inviteret: 
 

 

Pkt.  Dagsorden  Referat 

1 Valg af:  Ordstyrer: 
Referent:  

2 Godkendelse af referat fra   
27/4 - 2022 

Sagsfremstilling:  

Godkendelse af referat.  

Dette er en beslutningssag   

Kan referatet godkendes: 

3 (Midlertidig) Overdragelse af 
Nikolajs ansvarsområder mm. 

Sagsfremstilling: 
 
Nikolaj har trukket sig fra Styregruppen, så vi skal have 
uddelt hans opgaver blandt de resterende medlemmer. 

3 Fotografering af dem, som 
mangler 

Sagsfremstilling:  

De resterende medlemmer skal fotograferes 

til hjemmesiden, Sebastian står for dette. 



 Dette er en orienteringssag  

4 Produktioner Sagsfremstilling:  

Status og drøftelse fra de igangværende produktioner.  

• Minisprøjterne –  

• Sidste akt –  

• ”Kvinder” + Juniorsprøjterne –  

• Kommende produktioner –  

 

Dette er en beslutningssag. 
 

Økonomi Sagsfremstilling:  

• Teknikken skal fremlægge overslag på indkøb af 
ny computer ”status” –  

• Opdeling af indbetalinger til Mobilepay (Mogens 
T) –  

 
 • Retningslinjer omkring barsalg samt prislister (Mogens 
x2). 

 • Udlejer til køleskab kontaktes ifm. Lås. Status. –  

Dette er en beslutningssag. 

6 Mindernes teater Sagsfremstilling:  

Jette informerer om dette, hvis der forelægger noget: 

Dette er en orienteringssag. 

7 Revyskole Sagsfremstilling:  

Anders informerer om dette: 

• Er den lånte cykel fundet?  

Dette er en orienteringssag  



8 Husrådet Sagsfremstilling:  

En ny ansvarlig findes. 

Dette er en orienteringssag. 

9 Huset Sagsfremstilling:  

 • Nøgler – 

 • Renovering af foyer. Status. – 
 

 
 
Dette er en beslutningssag. 

10 DATS Sagsfremstilling:  

Der orienteres om dette, hvis der foreligger noget aktuelt: 
• Opdatering fra Mogens S. angående DATS-landsmødet. 

Dette er en orienteringssag. 

 

11 Hjemmeside/SoMe Sagsfremstilling:  

      Sebastian og Clara orienterer om dette, hvis der foreligger noget 

aktuelt: 

• Opsætning af interesseområder – 

• Skema for start af produktioner på hjemmeside – 

 

Dette er en orienteringssag. 

12 Cafeaftener Sagsfremstilling:  

Gry informerer om dette. 

 

Dette er en orienteringssag.  

13 Andet Sagsfremstilling:  
 

- Bevilling af alkohol – 
 



 
Dette er en beslutningssag 

14 Eventuelt Sagsfremstilling:  

Dette er en orienteringssag  

 


