
Dagsorden til styregruppemøde 
onsdag d. 11. marts 2015 

 
Afbud fra John, Allan, Anne og Katrine. 
 

Valg af ordstyrer 
Lotte 

Valg af referent 
Gry 

 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

Godkendelse af referat fra Styregruppemøde den 4/2-2015 
godkendt 
 

Snak om referatet fra Generalforsamlingen 2015 
Der tales om hvorvidt årsberetningen skal på nettet – der er enighed om at det skal den ikke. 
Medlemmer og generalforsamling er informeret. Referatet rettes og Gry skriver til Katrine og 
beder hende om at lægge det på hjemmesiden. 
 

Evaluering af generalforsamling og hyggeaften. 
Det var en succes. 

 
Kommende produktioner?? 

Mail fra Lizzi 
Vi er informeret om at der evt. er et budget på en revy på vej. 
Børneteater? Snak om vedtægter 
Der vendes tanker om evt. at have en plan for året med faste forestillinger. Ex. Musical forår, 
revy efterår, julespil til jul. 
Der vendes tanker om børneteater. Der skal undersøges evt. økonomi i forhold til at lave 
børneteater en gang om ugen – tilskud mm. Der tales om hvor vidt der skal ændres i 
vedtægter så man kan stå på scenen og få løn i samme sæson. Anders vil gerne undersøge 
mulighed for samarbejde med aftenskolen i forhold til børneteater inden næste møde. 
Kvinders stemmeret 
Gry booker lokale til brainstormsmøde. 
 

Igangværende produktioner 
Blues Brothers v/Anne Kristiansen 
Det går godt og budgettet holder – der er ingen panik. Anne arbejder på at få big bandet til at 
deltage i arrangementet d. 24/3 på CELF og det er der måske mulighed for. Vi hører om 
hvordan det går fra de deltagende. 

Nyt fra Brugerrådet 
Der er kommet musikanlæg i musikrummet – nøgle til det kan lånes. 
Der arbejdes på at søge nogle penge til filmprojekter. 
De er færdige med rep. af vandskade. 

Huset 
Vandskade i kostumerum/rekvisitkælder 



Se ovenfor. 
Ting der mangler 
De ting der mangler er væk. 
Varmen er stadig i stykker. Der arbejdes fortsat på at ristene bliver permanent tilgængelige, 
så de kan rengøres min en gang om året. 
Der tales for og imod at ønske radiatorer sat op. 
Det skal forslås brugerrådet at vi betaler for andre ben – de betaler for rengøring 2 gang 
årligt. Anders og Niels foreslår det til Brugerrådet. Gry spørger Ben om ben. 
Lånelister/brev 
Gry og Mogens fortsætter projektet efter Blues Brothers. 
Inger vil gerne låne 2.verdenskrigs uniformer, vi siger ja. 
Mogens beder om lov til at låne lamper til ungdomskolen, vi siger ja. 
Skal vi have en dropbox/fælles drev? 
Vi bruger drevet tilknyttet mailen. 
Hvad gør vi med vores øl-/sodavandsautomat fremadrettet? 
Der kan undersøges muligheden for en anden løsning. Vi taler videre til næste møde. 
 

Marketing 
Udskydes til næste møde - en snak om hvad punktet betyder. 

 
Økonomi 

Udskydes til næste møde. 
 

Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside? 
Anders har forslag til ændringer på hjemmesiden, som han sender til Katrine. 
Nyhedsbreve sendes efter behov, ikke efter hvert møde. 

 
Nye mødedatoer 
Onsdag 22/4 18.30-21.00, onsdag d. 20/5 18.30 – 21.00, tirsdag d. 16/6 18.30 – 21.00 

 
Evt. 
Flerkulturelt spørger om de må låne vores printer, hvis de selv køber patroner, vi siger ja. 

 
Dagsorden til styregruppemøde d. 22 april 2015 
Afbud: Lotte, Allan 

 
Valg af ordstyrer 
Valg af referent 

 
Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendelse af referat fra Styregruppemøde 11/3 2015 

 
Kommende produktioner 

Teaterets fremtidige strategi 
Børneattester 
Børneteater opfølgning 
 



Igangværende produktioner 
Blues brothers 

 
Nyt fra Brugerrådet 
Huset 

Varme – ben på riste 
Sodavandsautomat 
Nøgler – Liste fra Ivan 
Rekvisitrum og kostume 
 

Marketing 
 
Økonomi 

 
Stof til nyhedsbrev, mail og Hjemmeside? 

 
Evt. 

 
Dagsorden til næste møde: 

 
Styregruppemedlemmers stærke/svage sider 

 
 


