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Styregruppemøde 12/10
Deltagere: Clara, Lea, Lizzi, Mogens T, Ea, Jette (Mogens S. kom til sidst)
Fraværende: Anders, Sebastian, Gry

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 14/9
Rettelse: Under “husråd” skal det præciseres, at der kun bliver gjort rent af
rengøringsfirmaet på Kulturforsyningens fællesarealer samt vores foyer på 1. salen -
Vores arealer, sal, omklædning, køkken osv, bliver IKKE rengjort af dem, det står vi
selv for.

5. Produktioner – Status
Mini-Sprøjterne – Det går godt. Vi har “opvisning”/show for forældre d. 12/11 og
glæder os.

”Sidste akt” – Der har været pres på, da vi kommer nærmere på premieren, og der er
flere skuespillere, som ikke kan deres ting endnu. HC og Lizzi har skåret manus ned
og sender det ud til skuespillerne i aften. Der er mere ro på nu.

”Kvinder” - Det går godt, vi hygger os. Vi har fået tilsendt sexlegetøj fra firmaet
“Sinful” til gengæld for nævnelse i program og show. Der debatteres, om det er
“tilladt” at få sponsorater på denne måde - men der er enighed om, at det er det. Vi
har f.eks. før fået makeup fra Matas til gengæld for nævnelse i program. Dette er
ikke anderledes.

Juniorsprøjterne – Vi har premiere om 1,5 måned, så der knokles hårdt. Vi havde en
mindre “krise” med en stresset skuespiller, som ikke følte, at de kunne overskue det -
det kom der en løsning på: “Privattimer”, hvor Jessie og personen øver replikker mv.

“Onkel Vanja” - Sidste gang var aflyst. De mødes igen 19/10.

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

7. Ansvarsområder. Status.
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7.1 Hus/værksted/booking (Anders):
a) Renovering af foyer. Status – Er i gang, men der er dog lidt udfordringer med
planlægning osv. Nye skinner + afskærmning op inden premieren på Sidste
Akt. Den rød/orange sofa tilhører ungdomsskolen og burde snart blive
afhentet.
b) Nøgler. Status - Ea er i gang med at lave liste over, hvem der har nøgle til
vores faciliteter. Den er klar til næste møde.
c) Fremtidig udlån til Ungdomsskolen - Udsættes til næste gang.

7.2 Kostumerum (Jette & Lizzi): Intet nyt. Der ønskes en oprydningsdag, når der er
mindre travlt - aka i det nye år.

7.3 Regi (Ea): Intet nyt. Der ønskes en oprydningsdag, når der er mindre travlt - aka i
det nye år.

7.4 Makeup (Gry & Ea): Gry køber makeup ind for Sidste Akt.

7.5 Rengøring/Artikler (Lea): Intet nyt. Kontakt Lea, hvis der mangler noget.

7.6 Teknik (Mogens T):
a) Mangel på teknikere
Der snakkes om, at vi mangler teknikere - vi har kun én til lys og én til lyd,
dette er ikke nok. Der er et stadigt ønske om, at der kommer et “kursus” til
teknik-interesserede.
Der snakkes også om brug af mikroportere, og hvordan vi passer bedst på
dem.
Den følgende tekst sendes ud til alle produktioner samt styregruppen:
Den følgende beslutning er truffet på baggrund af, at mikroportere/microports
er en dyr investering fra foreningens side, og de er desværre også ret
skrøbelige. For at undgå unødvendig slitage, skal vi derfor bruge udstyret
med omtanke:
Det er vedtaget, at mikroportere kun må bruges efter der er foretaget lydprøve
med tekniker til efterfølgende prøver, hvis lydteknikeren er til stede -
TIDLIGST 3 uger før premieren. Det er tilmed besluttet, at der skal være en
mikroport-ansvarlig backstage, som står for påsætning og aftagning af
mikroportere under prøver og forestillinger.

b) Anskaffelse af nye lamper
Der er et ønske om nye lamper for at holde os opdaterede + det giver ikke
mening, økonomisk set, at sende de gamle til reparering. Jens Couriol har været
her og anbefalet to slags lamper: 4 stk til 30.000 og en anden slags til 25.000
stykket. Der skal findes noget “fundraising” til de lamper, der bliver anbefalet
at spørge Hannah Karina fra Masken om, hvordan man går til det. Mogens T.
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kontakter Hannah Karina og DATS omkring fonde osv.

c) Anskaffelse af walkies
Der er et ønske om at anskaffe min. 3 walkies. Det vedtages. Ea undersøger.
Budget ligger på 4000.

d) Telefon adapter til lyd
Bevilliget. Sebastian køber det. Budget ligger på 100-150 kr.

7.7 Bar (Mogens x2): Mogens T. har talt bar op, og skal til at indkøbe drikkelse til
kommende forestillinger. Mogens x2 får lavet en seddel med de nye priser - både
til medlemmer og publikum.

7.8 SoMe/hjemmeside (Clara & Sebastian):
a) Markedsføringsstrategi
Udsættes til næste gang.

7.9 Caféaftener (Gry): Næste møde er 7/12 - kom glad!

7.10 Husråd/Netværk (Lizzi, Lea & Anders):
a) DATS (Landsteaterfestival) - Udsættes til næste gang
b) Kommunikationen ud af huset
Udsættes til næste gang.
c) International fysisk teater- og dansefestival
Clara (og evt. Ea) tager afsted, Styregruppen godkender, at transport, og evt.
overnatning, bliver dækket.
d) Opfriskning af fællesarealer på Kulturforsyningen
Kunstneren Anne Bundgaard kommer med et tilbud til “opfriskning” af
fællesarealerne - maling af vægge. Hun har mange gode idéer og vi afventer
nu et tilbud. Hvis vi vælger at takke ja til tilbuddet, skal det deles imellem
Masken, Revyskolen og Sprøjtehus Teatret.
e) Børneteater
Der høres utilfreds snak fra forældre til børn i juniorsprøjterne. Styregruppen
diskuterer derfor, hvorvidt Styregruppen skal reagere på denne “snak” og i
givet fald hvordan.
f) Spejlvæg i musiksal
Der bliver lavet en spejlvæg i Musiksalen, hvor vi deler udgifterne mellem
Revyskolen, Masken og os. Inger fra Masken syr et tæppe, som kan trækkes
for.
g) Containere
Vi burde have 2 affaldscontainere og en papircontainer, men vi mangler én
affaldscontainer - Lizzi kontakter huset og hører, om de ved, hvor den er.
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8. Eventuelt
a) Der skal findes datoer for de kommende møder – Næste møde er d. 21/11 kl. 19.
b) De resterende medlemmer skal fotograferes til hjemmesiden, Sebastian står for
dette. Udsættes til næste gang


