
Referat af styregruppemøde Torsdag d. 10 december 2015 

 

Deltagere: Mogens, Anne. Jette, Niels, Kaj, John, Poul. 

Afbud: Allan, Lotte, Anders, Gry. 

 

Valg af ordstyrer 

Jette 

 

Valg af referent 

John 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med den ændring, som Anders havde sendt på mail, samt at 

generalforsamlingen blev sat på som punkt. 

 

Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

Godkendelse af vedtægtsændringsforslag 

Vedtægtsændringerne blev drøftet og godkendt, med ændringer til § 3. 

(Sendes til styregruppemedlemmerne i en særskilt mail/fil) 

 

Generalforsamling 

Fredag d. 26. februar kl. 19.00. + socialt medlemsarrangement. 

På valg er: Allan, Lotte, Katrine, Mogens 

Alle ønsker genvalg. (går vi ud fra, ellers beder vi om en tilbagemelding til næste møde) 

Suppleanterne er på valg hvert år. John ønsker at opstille som styregruppemedlem. 

 

Sprøjtepriser 

“Den lille sprøjte”: Palle Jensen 

“Den store sprøjte”: (Tågesnakken holdt sit indtog og Jette proklamerede “at denne ikke 

skulle drøftes nu”. Derfor er det lidt svært at føre til referat.. ) 

 

Anne og Mogens medbringer “Sprøjterne til næste møde”, da det ikke var klaret til dette. 

Ansvarlig for indgravering i sprøjterne er: Mogens. 

Vi bør lave en liste over, hvem der har modtaget priserne gennem tiderne. 

Dette gør vi på næste møde, når sprøjterne er tilstede. 



Det vil være godt at lægge denne liste på hjemmesiden, samt tage billeder af 

modtagepersonerne ved overdragelsen. Disse billeder kan også medsendes i en 

pressemeddelelse, så teatret kan få noget omtale på den baggrund. 

 

Kommende produktioner?? 

“Musical Highligts” 

John fortalte, at han er godt i gang. Der er blevet holdt møder med hhv. danseskolen 

v/Lene Nielsen og Anders Plovdahl. Onsdag d. 16. december er der aftalt møde med 

danseskolen igen, hvor både John og Anders deltager. Solisterne regnes som værende 

på plads. Flere interessenter har meldt sig på banen, så der er opmærksomhed om 

projektet. Anders sender et skriv til Gry, så der kan udsendes lidt informationer til 

medlemmerne om, at der skal bruges personer til ensemblet til at skabe billeder m.v. 

 

“Skatteøen” 

Anne kunne oplyse, at musikken er aftalt og på plads til en samlet pris af: 20.000 kr. 

 

Igangværende produktioner 

Betlehem 

John fortalte, at det går så godt! Vi slutter forløbet af med udsolgte forestillinger og 

publikummer, som efterspørger flere billetter.  

Flere styregruppemedlemmer roste forestillingen og den fine anmeldelse fra avisen. 

Det har været et rigtig fint og godt forløb for de 45 børn. 

Der afsluttes med en social hyggeaften for børnene mandag d. 14. december, hvor 

holdet bl.a. skal se den DVD, som Multimedieklubben har optaget fra forestillingen. 

Anette Mølholm har også været på besøg og har taget en masse gode billeder, som skal 

bruges til at lave en fotocollage. Jette bød ind på at lave denne collage, når billederne 

er færdige. 

Både DVD og billeder er udbudt til salg hos holdets deltagere. 

Desuden er forestillingens “voksne” indbudt til en hyggeaften lørdag d. 12. december.  

Der er lagt mange kræfter i forløbet og det er vigtig at hygge! 

Poul indskød, at man forventer en rigtig fint overskud på forestillingen. Dette 

forventes optalt/opgjort til næste styregruppemøde. 

John fortalte, at han efter “Highlights Musical” sikkert vil være frisk på at starte et nyt 

forløb med børneteater op til august 2016. “BølleBob” er på tegnebrættet som et 

forløb lignende “En julenat I Betlehem”. 

Styregruppen tilkendegav, at det lød som en dejlig idé. 

 

Nyt fra Brugerrådet 



Intet nyt 

Huset 

Kostumerum/rekvisitrum 

Holdet bag Betlehem rydder kostumer m.v. på plads. 

Ting der mangler 

Niels indkøber skraldespandsposer og håndklædepapir. 

Øl-/sodavandsautomat? 

Intet nyt Mogens arbejder på sagen. 

Mogens og Anders arbejder også videre ang. etablering af rækværk. 

 

Marketing 

Intet. 

 

Økonomi 

Bankbeholdningen vil formodet være ca. 160-170.000 kr. ved årets udgang,  

når indtægterne fra “Betlehem” bliver indregnet. 

 

Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside? -  

Nyhedsbrev: Relevant info til nyhedsbrev i forbindelse med indkaldelse til 

generalforsamlingen skal være Anne K. i hænde (på mail) senest 18. december. 

Nye mødedatoer 

Torsdag d. 14. januar 

Torsdag d. 11. februar 

Fredag d. 26. februar GENERALFORSAMLING kl. 19.00 + socialt medlemsarrangement. 

 

Evt. 

Anders Plovdahl har meldt sig til et enkelt bestyrelsesmodul udbudt af Guldborgsund 

Kommune med “Fundraising”, som emne. Pris: 300 kr. 

Anne Kristiansen har meldt sig til et længere uddannelsesforløb om bestyrelsesarbejde. 

Pris: 1,000.00 kr.  

Opstart: I januar 2016. 

 

 

 

Punkter til næste møde: 

 

Deltagere:  

Afbud:  



 

Valg af ordstyrer 

Valg af referent 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendelse af referat 

Forberedelse af generalforsamling + socialt arrangement. 

Sprøjtepriser 

Kommende produktioner?? 

“Musical Highligts”, “Skatteøen”... 

Igangværende produktioner - regnskab fra “En Julenat I Betlehem”. 

Nyt fra Brugerrådet 

Huset 

Kostumerum/rekvisitrum 

Ting der mangler 

Øl-/sodavandsautomat? 

Marketing 

Økonomi 

Stof til nyhedsbrev, mail og hjemmeside? -  

Nye mødedatoer 

Evt. 

Punkter til næste møde: 


