
REFERAT 

Styregruppemøde mandag d. 23. april 2018 
Tilstede: Fuldtalligt 

Afbud: Ingen afbud 

 

1. Valg af ordstyrer –Niels 

2. Valg af referent-Laura 

3. Godkendelse af dagsorden-godkendt 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde (marts). Godkendt. Anders har lagt referatet på hjemmesiden. 
7. Økonomi  

Poul fortæller, at foreningen stadig har 148.000 på kontoen. Der kommer stadig penge ind på 

MobilePay. Når nye medlemmer betaler kontingent på MobilePay, skal de huske at skrive det, så 

Poul ved, hvor pengene kommer fra. Nikolaj foreslår klistermærker med QR-koder som genveje. 

Anne spørger, om nye medlemmer betaler kontingent fra næste sæson, da der kun er to måneder til 

sommerferien. Annes forslag er vedtaget. Anders foreslår, at billetpriser skal variere fra forestilling 

til forestilling, så produktionen selv bestemmer billetpris i stedet for en fast pris. Anne tilføjer, at 

man skal passe på med, ikke at få lavet billetprisen for høj. Poul foreslår billetter til 140-150 kr. Vi 

skal være realistiske og overveje målgruppen for publikum. Poul gør opmærksom på, at 

forestillingerne også skal give et overskud. Anders’ forslag får opbakning fra Styregruppen. Gitte 

foreslår studierabat. Poul mener, at tilbuddet om studierabat/ungerabat afhænger af forestillingen. 

Poul understreger, at det kan være svært at holde styr på, om de unge er indenfor aldersgrænsen. Vi 

konkluderer, at billetprisen diskuteres fra gang til gang. 

 

 

7. Igangværende og kommende produktioner / aktiviteter 

o Klip fra 70 år: Der er godt gang i cabareten. Jørn Bonde kommer i morgen (tirsdag d. 24/4). 

Der er solgt 24 billetter fordelt på alle tre forestillinger, og budgettet er indtil videre overholdt. 

Der er købt plakater og flyers for et par tusind kr. Der forventes er billetsalg på 75 pr. 

forestilling. Lizzie og Kurt Lund vil filme en forestilling. Anne foreslår, at der bliver sendt 

information om forestillingen til plejecentre. Gitte sender til Ældresagen. Alle der er på 

Facebook spammer med reklame for forestillingen- også via teatrets officielle side. Jette 

Faaborg efterspørger en klokke til forestillingen.  

 



o Ungdomsteater: Laura Marqvorsen, Nikolaj Larsen, Gitte Tinggaard og Susanne Wilk har 

holdt møde nogle timer før styreguppemødet. Laura fremlægger ideen om ungdomsteater, og 

hvad der er blevet aftalt på mødet. Styregruppen diskuterer, hvordan ungdomsgruppen skal 

betale kontingent. De unge skal betale kontingent til foreningen, men at tovholderne på 

ungdomsgruppen sagtens kan kræve betaling fra gruppen, hvis der er særlige arrangementer. 

Ungdomsgruppen beslutter, at de holder Sprøjtehus Teatrets oprindelige kontingent. 

Ungdomsgruppen vil opfordre forældrene til også at blive medlemmer af foreningen. Nikolaj 

spørger, hvordan de voksne i gruppen får børneattester. Nikolaj er produktionslederen, så han 

sørger for børneattester. Anne Kristiansen vil også gerne bidrage. Niklas Jansen vil gerne have 

unge der kan have interesse for lys og lyd. Gruppen laver en tilmeldingsblanket hvor de unge 

kan fortælle, hvor deres interesseområder ligger. 

 

o Teatercafé: Intet nyt om teatercafé, men teatersport fortsætter. 

 

o Revy: Skriveprocessen er i gang. Næste møde d. 9. maj. Der skal udtænkes en plan B, hvis ikke 

der er nok skrivemateriale. Der bliver foreslået Nissebanden som en mulig plan B, så teatret 

ikke står stille. Nikolaj påpeger, at Nissebanden ikke er en simpel forestilling at opføre. Rasmus 

Hemmingsen har foreslået Hodja fra Pjort, som Anne tænker kan være en plan B. Anne 

forespørger, at Styregruppen skal byde ind på revyen f.eks. som PR-ansvarlige. Styregruppen 

beslutter, at der ikke skal være nogen plan B- det er enten eller. Hvis der ikke kommer mere 

tekstmateriale bliver revyen skrinlagt. 

 

o Reminicsens teater: Gruppen mødtes i mandags, og mødes 6 mandage fra nu, hvor der 

tematiseres nogle tidsperioder. Til sommerferien skal det besluttes, hvad der skal laves af 

forestilling. Gruppen ønsker at spille på Sprøjtehus Teatret og på forskellige plejecentre.  

 

o Ondskaben: Ondskaben mødes d. 24-04-2018. Forestillingen har tjent omkring 9.000 kr. 

Skolerne viser stor interesse for forestillingen. Der er allerede to forestillinger med fuld sal. 

Prøverne ligger om mandagen. Scenografien til forestillingen skal være nem at flytte. Der er 

planlagt ekstraforestillinger. Anders foreslår, at billetsalget starter to måneder tidligere end 

planlagt. Poul bekymrer sig for plads til overtøj, hvis Masken også spiller i samme tidsrum som 

Ondskaben. Der skal ekstra tøjstativer op. Billetter til skolerne sælges for 25 kr. stykket. 

Styregruppen drøfter også, og teatret skal samle sit eget kor eller gøre brug af Klosterkirkens 

kor. Styregruppen godkender forestillingen! 
 



o Festugen: Anne foreslår improteater i gadebilledet for at gøre opmærksom på vores teater. 

Gitte T foreslår at åbne teatret til festugen.  

 

o One Shot of History: Anders vil genopsætte forestillingen One Shot of History i 2019i 

anledningen af forestillingens 10-års jubilæum. Historien er skrevet over musik af Michael 

Jackson. Historien er barsk og miljøet er hårdt. Anders fremlægger idé og budget.  Tanken er, at 

prøverne går i gang til august, og forestillinger ligger i april-maj. 3-4 uger med forestillinger 

torsdag, fredag, lørdag. Anders forventer at kunne trække mellem 1300-2000 publikummer. Der 

bliver holdt audition. Anders har samlet et produktionshold. Det drøftes, om billetprisen skal 

være 140-150 kr. i stedet for 125 kr.  

 

9. Nyt fra brugerrådet 
o Stormøde og generalforsamling d. 25. april. Der er udsendt dagsorden, og Niels tager med. 

 

10. Huset 

o Opsamling vedr. fugtskader: Der er kommet en mail om at fugtskaderne er udbedret og klar til 

brug. Masken mistænker skimmelsvamp i lokalerne. Hvorvidt der er skimmelsvamp, bliver 

undersøgt af teknologisk institut. Lise fortæller, at der er smidt ud for omkring 5.000 kr. Poul 

undersøger, hvad forsikringen dækker.  

 

o Nøgler: Jette har været hos Ivan og fået en liste over, hvem der har nøgler. Nikolaj Larsen skal 

have en nøgle. 
 

o Reoler: Vi har modtaget reoler fra Lise. Reolerne er blevet hentet og skal shines op og placeres 

i kontoret. 
 

11. Presse og Pr/Marketing  

o Genbrugscabaret: Anders sender ud til fritidsnyt.  
 

o Pressemeddelelse: Anne udarbejder pressemeddelelse. Nikolaj foreslår en presseansvarlig i 

foreningen. I forhold til pressen vil det være nemmere, hvis de ved, hvem de skal henvende sig 

til.  
 

     

 



12. Stof til nyhedsbrev, mail mv. 

o Nyhedsbrev: Laura skriver nyhedsbrev som sendes ud til medlemmerne senest d. 1. maj. 

13. DATS 

o Gry fik bevilget kursus sidste gang, men hun tog ikke afsted.  

14. Hjemmeside: 

o Opdatering af navne og beskrivelser/fotos af styregruppemedlemmer samt opdatering af 

aktiviteter: Vi sender til Anders og beder ham om at opdatere. Deadline næste 

styregruppemøde. 

15. Evt: 
o Nikolaj foreslår at købe Google Business, så vi kan få et domænenavn, der ser mere 

professionelt ud. 
 

Næste møder: 28. maj – 18. juni -20.. august 
Referent Laura M. 

 


