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Styregruppemøde 15/12

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

Fraværende:

1. Valg af ordstyrer

Gry er valgt.

2. Valg af referent

Ea er valgt.

3. Godkendelse af dagsorden for i dag

Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra 21/11

Godkendt.

5. Generalforsamling, planlægning.

Dato: Fredag d. 24/2 kl. 17:30, møde først - mad efter.

På valg: Sebastian (tænker over det), Gry (tænker over det), Jette (tænker over det),
Lizzi (genopstiller), Mogens S (genopstiller). Til mødet d. 9/1 skal de “overvejende”
medlemmer svare.

Udvalg: Lizzi, Gry, Jette og Clara. Sebastian står for layout til indbydelsen, Lizzi står
for tekst. Udvalget aftaler et eksternt møde, hvor de planlægger ting og sager.

Snak om sprøjtepriser (eksternt dokument, deadline 5/1)

“Mikroportere” skal være et punkt her.

6. Produktioner – Status

”Sidste akt” – Afsluttet d. 25/11, manuskripter er returneret og tantieme betalt. Der er
et overskud på 8.440,02 kr.

”Kvinder” - Vi hygger os.
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Mini-Sprøjterne –

“Gammel” opvisning: Vi fik et overskud på 2530 kr.

Kommende opvisning:

Snak om, hvorvidt man kan indtaste børns alder, når man melder dem ind. Sebastian
undersøger om man kan udfylde det.

Gry får grønt lys til at starte med at lege med børnene, og kommer med budget til
næste møde. Gry sender info ud inden juleferien.

Juniorsprøjterne  – Der er kommet et forslag fra Christina om at fortsætte Juniorerne
efter jul, hun har planer om både forestilling og fremgangsmåde. Vi synes, at det er
en god idé. Christina søger hjælpere, Mogens S. og Lea har meldt sig. Grønt lys til
Christina, skal komme med budgetforslag til, når der besluttes for at lave en
forestilling (aka gerne på næste møde).

Der vedtages, at hvis man laver en børneforestilling så må den MAX vare 45 min.

“Onkel Vanja” - Vi anbefaler meget kraftigt, at Mogens finder en produktionsgruppe
(både PR, producent/produktionsleder, scenograf osv.). Der anbefales at kigge på
budgettet: Især budget, PR og så skal Scengrafi/Møblement/opbygning samles til én
post. Mogens S. rejser spørgsmålet omkring våbentilladelse + transport af dem,
dette undersøger han,

7. Ansvarsområder. Status.

7.1 Hus/værksted/booking (Anders):

a) Anders er trådt ud af Styregruppen, derfor skal hans ansvarsområder
uddeles: Hus + værksted, lokalebooking, billetter og netværksrelationer.

Mogens T. overtager billetter og lokalebooking.

Gry tager “hus”

Ea tager “værksted”.

b) Renovering af foyer. Status – Afventer udbedring af brandrapportens punkter,
derfor intet nyt.

c) Brandrapport - Der stod noget omkring vores ventilation, Clara kender en
Kasper som kan fikse det. Lizzi og Clara tager det videre på husmødet.

d) Nøgler. Status - Ea kontakter Thomas.
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7.2 Kostumerum (Jette & Lizzi): Oprydning snart. Jette indkalder snart.

7.3 Regi (Ea): Oprydning snart. Ea indkalder snart.

7.4 Makeup (Gry & Ea): Oprydning/indkøb snart.

7.5 Rengøring/Artikler (Lea): Kontakt Lea, hvis der mangler noget. Der opsættes en
seddel, hvor der står “Hvis der mangler noget, kontakt Lea”. Der er et forslag om
at anskaffe sig en robotstøvsuger, dette er vedtaget. Der skal findes et navn til
robotstøvsugeren.

7.6 Teknik (Mogens T)

a) Mangel på teknikere - Udskydes.
b) Anskaffelse af nye lamper - Udskydes.
c) Brug af mikroportere - Tages op til generalforsamlingen.

7.7 Bar (Mogens x2): Der frygtes, at der er mange, der glemmer at betale. Næste
møde har vi optællingen. Mogens T. snakker med Poul omkring at få adskilte
numre på Mobile Pay.

7.8 SoMe/hjemmeside (Clara & Sebastian):

a) Markedsføringsstrategi - Udskydes.

7.9 Caféaftener (Gry): Næste møde er engang i februar.

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

a) Kommunikationen ud af huset - Intet nyt.
b) Opfriskning af fællesarealer på Kulturforsyningen -
c) Børneteater - Snakket om tidligere, til næste møde skal det have sit eget

punkt i toppen.
d) Containere - Der er kommet en til, så nu har vi to containere til skrald og én til

pap/papir.

8. Økonomi

a) Medlemsbetaling via Min Forening - slettes until further notice.

9. Eventuelt

a) Der skal findes datoer for de kommende møder - Næste møde er 9/1 kl. 19.
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b) De resterende medlemmer skal fotograferes til hjemmesiden, Sebastian står for
dette.


