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

Fraværende:

1. Valg af ordstyrer

Lea er valgt.

2. Valg af referent

Ea er valgt.

3. Godkendelse af dagsorden for i dag

Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra 15/12

Godkendt.

5. Aktuelt

a) Tilskuds og foreningsportalen

Vi har to portaler på kommunen: “Tilskuds- og foreningsportalen” =
børneattest-erklæring + medlemsantal + styregruppe og “Foreningsportalen” =
Booking af lokaler. Gry overtager “Tilskuds- og foreningsportalen” og Mogens
T. har ansvar for “Foreningsportalen”.

Hvis man piller/ændrer vores koder, skal man skrive det ind på vores fælles
docs, så alle fra Styregruppen kan se det.

b) Opstartning af tirsdagsklub

Tirsdagsklubben er startet op igen og er i gang med at bygge scene til
“Kvinder”. Se pkt. 8.3.b for mere info.

6. Generalforsamling

24/2 kl. 17:30, dørene åbner fra kl. 17. Møde først, mad efter.
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a) På valg, svar:
Sebastian (Genopstiller, men skal måske ud at sejle i et halvt år), Gry
(genopstiller), Jette (genopstiller), Anders (genopstiller ikke), Nikolaj
(genopstiller ikke)

b) Sprøjtepriserne

Vi har besluttet, hvem der skal modtage den store- og den lille Sprøjtepris.

Mogens S. holder tale/overrækker til den lille pris.

Lizzi holder tale/overrækker til den store pris.

c) Årsberetning

Der er blevet diskuteret generalforsamling og efterfest, vi har styr på det.

Der skal skrives en årsberetning ud fra disse overskrifter:

Lea:

- Jessica har produceret juleforestillingen "Santa superstar" og
"Flashback" med børneholdet samt oprettet "juniorsprøjterne" og
"minisprøjterne" som har haft stor tilslutning.

- Store Rengøringsdag

Sebastian:

- Anders og Nikolaj har opført Sprøjtehusrevyen 2022, som havde til
formål at krænke alle.

- Foyer

Jette:

- Ole Fortnix og Lizzi Lund har opført forestillingen "Sidste Akt"

Lizzi:

- Microport og ”brok går til styregruppen-punktet”
- Dødsfald i år (Anne Lindhart & Lise Larsen)

Gry:

- Respekt (“Påpasning af teknik og teknikere”)
- “Den gode tone”
- “Vi søger nye teknikere”
- Landsteaterfestival – DATS
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- Caféaftener

Ea:

- “Ændringer i styregruppen”
- “Udvandring af flerkulturel”

Clara:

- Gratis DATS kursus
- Kulturregion Storstrømsprojekt

Mogens S: Kulturnat

Mogens T: Bar

d) “Mikroportere til generalforsamlingen”

Til generalforsamlingen bliver det nævnt i beretningen og så bliver der
opfordret til, at hvis man har nogle forslag/indvendinger/spørgsmål osv. så
skal man kontakte styregruppen enten face to face eller via mail.

e) Generalforsamlingen får godkendt et budget på 10.000 kr.

7. Børneteater

a) Anbefalinger til Sprøjtehus teatrets børnehold
- Når der laves teater med børnehold, tilrådes det, at der er minimum én

underviser til stede som ikke selv skal stå på scenen.
- Ved sæsonstart, skal den som skal varetage børneholdene give en klar

beskrivelse af, hvordan han/hun har tænkt at undervisningen skal foregå,
så der kan ske en forventningsafstemning mellem underviser, børn og
forældre.

- Ved sæsonstart gennemgås almindelige ordensregler for brug af vores
teater, for at skabe en forståelse for, hvordan vi forventer at lokaler og
materialer i vores forening benyttes med respekt. Dette gælder også i
forhold til, hvordan vi forventer, at man er over for hinanden på teateret.
Fx. Hvordan man behandler kostumer og rekvisitter og hvordan man
omgås i omklædningsrummene.

- Minimum ét medlem af Styregruppen skal stå til rådighed med hjælp og
vejledning og være bindeled mellem børneholdene og Styregruppen.

- Datoer for forestillinger kan først endeligt meldes ud efter budgettet er
godkendt af Styregruppen. Indtil da er datoer i kalender mm. ikke
bindende.

- Vi anbefaler, at forestillingen maks. varer 45 min.
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- Styregruppen skal huske at indhente børneattester på den/de voksne
undervisere ved sæsonstart.

b) Børneattester

Der debatteres, hvordan det skal gøres. Gry kontakter Poul for at høre,
hvordan det fikses.

8. Ansvarsområder. Status.

8.1 SoMe/hjemmeside (Clara & Sebastian):

a) Hjemmeside/medlemsadministration

Der er store problemer med at finde alderen på det enkelte medlem og der
debatteres, hvordan dette kan løses uden, at børnene skal have deres egen
email. Sebastian forsøger at finde en løsning.

Min Forening skal sættes på til næste møde.

b) Gamle grupper i min forening - skal de blive ved med at være der?

Nej, de skal slettes.

c) Markedsføringsstrategi - Udsættes

8.2 Hus/værksted/booking/billetter (Gry, Mogens T & Ea):

a) Er der opstået udfordringer?
b) Brandrapport - Lizzi skal til møde snart. Det bliver fikset efter.
c) Renovering af foyer. Status - Udsættes til efter mødet omkring brandrapport
d) Nøgler. Status - Afventer Thomas.

8.3 Rengøring/Artikler (Lea):
a) Der skal finde et navn til vores nye robotstøvsuger! - Udsættes til næste møde.
b) “Store rengøringsdag feat. Tirsdagsklubben” - Lea snakker med tirsdagsklub

om dato. Det skal være efter generalforsamlingen.
c) Rengøring på kontoret - Reolen skal fikses og så skal der ryddes op, når der er

tid.

8.4 Teknik (Mogens T)

a) Mangel på teknikere - Udsættes til næste gang. Lille indspark: Nogle juniorer
er interesserede.

b) Anskaffelse af nye lamper - Udsættes til næste gang.
c) “Retningslinjer” - Udsættes til næste gang.
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8.5 Bar (Mogens x2):
a) MobilePay - adskilte numre?
Mogens T. har talt kasser op osv. Han har ikke fået udspurgt Poul omkring
MobilePay endnu, men gør det senere

8.6 Caféaftener (Gry): Hvordan bliver det sjovt for juniorer og voksne? Udsættes til
næste gang/Gry finder på noget selv - 2/2 er næste møde.

8.7 Husråd/Netværk (Lizzi & Lea):

a) Kommunikationen ud af huset - Udsættes
b) Opfriskning af fællesarealer på Kulturforsyningen - Udsættes til næste

8.8 Kostumerum (Jette & Lizzi): Oprydning, senere når det bliver bedre vejr

8.9 Regi (Ea): Oprydning, senere når det bliver bedre vejr

8.10 Makeup (Gry & Ea): Oprydning, senere når det bliver bedre vejr

9. Økonomi

a) Hvad mangler der efter frivilligcentret? (Elkedel, kaffemaskine,
printer/kopimaskine)

Ea har en ubrugt elkedel derhjemme, den tager hun med. Jette skaffer
kaffemaskine. Printeren fra værkstedet bliver flyttet herop og vi forsøger at
fikse den.

b) Hvis man køber noget for teatret/med Kvickly-kortet, så skal bonen ud på
sømmet på bar-depotet. På bonen skal der stå formål/forestilling og navn.

10. Produktioner – Status

”Kvinder” - Der bliver øvet for fuld skrue. Premiere om 2 måneder.

Mini-Sprøjterne – Opstart i torsdags, vi forventningsafstemte med både børn og
forældre - vi afventer spændt, hvor mange der kommer igen. Holdet består af: Gry,
Ea, Sadie, Nanna (Grys gamle dramaelev) og Finn.

Junior-sprøjterne – Fin opstart. Christina skal støttes i, at det er okay at sætte sig
igennem og lede. På torsdag har de en gæsteunderviser på besøg, super fedt!
Budgettet bliver ikke godkendt før begge børnehold har snakket sammen omkring
datoer osv.

“Onkel Vanja” - Der har været nogle komplikationer ift. tilmelding, det bliver fikset -
og deadlinen/tilmeldingsfristen bliver udskudt.
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Mindernes Teater - Starter op 2/2, de deltager til caféaften og derefter samles de. Så
kører de bagefter. De spørger, om de kan have salen til forestillinger d. 28., 29.
og 30. april. De bliver henledt til at undersøge med lokalebooking via Mogens T.
og Masken.

10. Eventuelt

a) Der skal findes datoer for de kommende møder - Næste møde er 8/2 kl. 19
b) De resterende medlemmer skal fotograferes til hjemmesiden, Sebastian står

for dette.
c) Forespørgsel fra Teaterforeningen: De vil gerne låne vores sal en enkelt dag i

starten af november. Vi er positive, men har brug for mere info.
d) Forslag omkring at skifte vores billetsystem over til vores hjemmeside. Punkt

til næste gang.


