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Styregruppemøde 21/11

Deltagere: Mogens S, Mogens T, Lea, Lizzi, Sebastian, Clara.

Fraværende: Anders, Gry, Jette.

1. Valg af ordstyrer

Lizzi er valgt.

2. Valg af referent

Ea er valgt.

3. Godkendelse af dagsorden for i dag

Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra 12/10

Der skal lige slettes nogle interne noter (pkt. 7.6.b  slet “skal der pris på”) osv, samt
skal “KJ” ændres til “Couriol”.

5. Produktioner – Status

Mini-Sprøjterne – Denne sæson er slut. Opvisningen for familie og venner gik super
godt. Vi har ikke alle detaljer for næste sæson på plads, men vi ved, at det bliver om
torsdagen, og, at Gry står for det.

”Sidste akt” – Det går godt. Vi skal stadig sprede budskabet, vi skal lige finde ud af
omkring oprydning.

”Kvinder” - Det går godt, vi hygger os.

Juniorsprøjterne – Vi har premiere på søndag og har travlt. Budskabet skal også
spredes her.

“Onkel Vanja” - Der debatteres, om vi må støtte en forening, som støtter noget
politisk. Samtidig om vi kan “tillade os” at sætte “Vanja” op, og hvordan vi så gør det.
Der undersøges videre, hvordan det evt. kan gøres. Mogens S. har allerede gjort sig
tanker omkring scenografi - overvejelser går på at spille 1. akt nede i foyeren. Der
diskuteres, hvordan det kan gribes an - samtidig skal der være fokus på, at Masken
har førsteret til foyeren nedenunder, derfor skal der være KLARE aftaler og ingen
arrangementer while doing it.
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Forslag: “At der hvert år er reserveret fra midt november til midt december til hvis nu
der skal være juleforestilling? Og at man så har en frist fx 1. Juni til at byde ind med
en juleforestilling?” - Godkendt. Færdige forslag skal ligge 1. maj, hvis man skal
have “reservationen” fra d. 15/11 til 15/12. Dette gælder alle forestillinger.

6. Økonomi

a) Medlemsbetaling via Min Forening - Udsættes til næste gang.

7. Ansvarsområder. Status.

7.1 Hus/værksted/booking (Anders):

a) Renovering af foyer. Status –

Underpunkt: Brandtjek - Vi venter på rapport - især ift. “skydepladerne”. Clara
snakker med Masken, om de har fået rapport. Der diskuteres, hvor meget der
mangler. Når vi har afklaring fra brandtilsynet, så siger vi “go” til yderligere
5000 kr.

b) Nøgler. Status - Udsættes til næste gang.
c) Fremtidig udlån til Ungdomsskolen - Udsættes til næste gang

7.2 Kostumerum (Jette & Lizzi): Skal ryddes op, i det nye år.

7.3 Regi (Ea): Skal ryddes op, først i det nye år.

7.4 Makeup (Gry & Ea): Intet nyt.

7.5 Rengøring/Artikler (Lea): Hvis der mangler noget, skriv til Lea. Sebastian
fremlagde et forslag om robotstøvsuger, tages op på næste møde.

7.6 Teknik (Mogens T)

a) Mangel på teknikere
Mogens T. undersøger om vi kan få Jens Damsager Hansen fra DATS ned og
lave et lys-kursus.

b) Anskaffelse af nye lamper
Intet nyt.
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c) Brug af mikroportere

De nuværende brugere er uenige i styregruppens beslutning om at minimere
brugen af mikroportere, og der er desværre blevet givet kontraordre i forhold
til vores fælles udmelding sidst, som har medført, at de bruges lige så flittigt
som før styregruppens beslutning. Holdet bag den kommende produktion har
dog planer om anskaffelse af egne mikroportere, derfor vil vi fra
styregruppens side ikke foretage yderligere.

Det foreslås at tage spørgsmålet op på kommende generalforsamling.

d) Telefonadapter til lyd
Adapter (tlf til lydpult) er blevet indkøbt (både til Apple og USBC). Kan vi få
fast monitor på scenen?

7.7 Bar (Mogens x2): Mogens S. køber ind, hvad han mener der skal bruges. Debat
om Revyskolen kan købe rester af os til den tid, dette tages op igen, når det er
mere relevant.

7.8 SoMe/hjemmeside (Clara & Sebastian):

a) Markedsføringsstrategi - udsættes til næste gang.

7.9 Caféaftener (Gry): Næste gang er 7/12, kom glad.

7.10 Husråd/Netværk (Lizzi, Lea & Anders):

a) DATS (Landsteaterfestival) - Dette er Anne K. der står for det, derfor intet nyt.
b) Kommunikationen ud af huset - udsættes til næste gang.
c) Opfriskning af fællesarealer på Kulturforsyningen - meget fint skriv, Masken vil

søge fonde/legater til betaling. Vi synes, at det lyder som en god idé - der
debatteres betaling og hvor stor en andel vi skal betales. Lizzi snakker med
Hannah Karina.

d) Børneteater
Juniorsprøjterne bliver opløst efter jul - der kommer evt. en juleforestilling efter
sommerferien med åben audition. Minisprøjterne fortsætter efter jul med Gry
og Anders som tovholdere.

e) Spejlvæg i musiksal - Det er lavet, vi undrer os lidt over, at man ikke har valgt
at lade det gå ned til gulvet - men dejligt, at det er oppe!

f) Containere - Lizzi får kontaktet de relevante inden næste møde.
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g) Kvickly-kort - Vi kan ikke finde vores Kvickly-kort, hvis nogen har set det/har
det, så kom gerne med.

8. Eventuelt

a) Der skal findes datoer for de kommende møder – Næste møde er 15/12, 18:30.

b) De resterende medlemmer skal fotograferes til hjemmesiden, Sebastian står for
dette. Udsættes til næste gang.


