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Sag: Styregruppemøde 

Sted: Sprøjtehusteatret Dato: 20.11.19 Kl.: 18.30 

Deltagere: Axel, Sebastian, Nikolaj, Poul, Mogens, Jette. 

Fraværende: Gitte, Anders, Henrik, Jansen, Ida, Lea. 

Inviteret: Poul, Kurt og Lizzi 

 

Pkt. Dagsorden Referat 

1 
 
Valg af: 
 

 
Ordstyre: Poul 
Referent: Nikolaj  
 

2 Godkendelse af 
sidste referat 

Godkendt  

3 

Økonomi 

Sagsfremstilling: 
 
Der orienteres om dette hvis der foreligger noget aktuelt. 
 

• Poul informerer omkring medlemmer der er stadig nogle manglende betaler 
disse slettes fra listen, der har været sendt rykker til medlemmer som ikke 
har betalt, dette har givet en lille respons de medlemmer som ikke har betalt 
må melde sig ind på ny. 

• Poul gennemgår regnskabet dette gennemgås til generalforsamlingen for 
øvrige medlemmer. 

  
Dette er en orienteringssag. 
  

4 

The Virtuoso 

Sagsfremstilling: 
 
Nikolaj orienterer: 
 

• Ungdomsskolen melder tilbage omkring tider de skal bruge ud fra vores 
prøveplan. Så vi ikke rammer sammen i deres produktion. 
Nikolaj forslå et møde med Inge omkring planlægning, Mogens sørger for 
dette. 
 
Teatret booker musiklokalet fra januar til april torsdag. 
Anne, Inge og UT. mødes for at aftale nærmer. 
 

• Anne har informeret om at der kan blive problemer omkring prøveplanen da 
mindernes teater også ønsker salen torsdag aften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dette er en orienteringssag. 
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5 

Mindernes teatret 

Sagsfremstilling: 
 
Jette orienter: 
 

• Det køre godt, forsat stor efterspørgsel. Anne skal på kursus så hun kun 
undervise på DATS inden for denne teaterform. 

• Der er fremlagt budget omkring dette og det går rigtig godt, der arbejdes på 
ny sæson. 

 
 
 
 
Dette er en beslutningssag. 
 
Der fremlægges budget for det kommende år styregruppen skal beslutte om dette 
kan godkendes. 
 

• Styregruppen kan godkende budgettet, der drøftes dog at der skal ses på at 
de kunder som booker forestilling, betaler for det antal kørte km. Axel og 
Jette taler med Anne om dette. 

6 

Brugerrådet 

Sagsfremstilling: 
 
Henrik orienterer om dette hvis der foreligger noget. 
 
Udgår. 
 
Dette er en orienteringssag.  
 

7 

Huset 

Sagsfremstilling: 
 
 

• Lise og Bente har informeret om at de er gået i gang med oprydning i 
kostumerummet, de spørger i en mail om der kan bevilliges 900 kr. til 
indkøb af kasser.  
Styregruppen vil gerne mødes med Lise og Bente og aftale nærmer 
omkring en ny indretning, Gitte tager denne opgave og aftaler nærmer. 
Styregruppen har godkendt et budget 2000 kr. til dette.   

 
 

• Indkøb af lydudstyr fra Anne.  
Vi skal se hvad vi har først. Axel følger op på hvad vi har. 
Status: Axel har tjekket dette og vi har ikke noget der kan bruges som det er 
nu vi undersøger nærmer omkring fremtiden og hvilket udstyre der kan 
være relevant i samarbejde med Anne. 
  

• Skal vi melde os ind i frivilliggruppen? 
Jette undersøger om vi forpligter os til noget og vi vurderer dette til næste 
møde. 

 
Dette er en orienteringssag.  
 

8 

DATS 

Sagsfremstilling: 
Intet nyt. 
 
Dette er en orienteringssag.  
 



  
 

DAGSORDEN/REFERAT 
 

 

 

9 

Hjemmeside  

Sagsfremstilling: 
 
Der er fundet en løsning på problemet omkring betaling på hjemmeside dette kræver 
dog en forhøjelse af det aftalte beløb til hjemmeside, Sebastian informere om dette. 
 
Dette er en beslutningssag. 
 
Det skal besluttes om styregruppen kan godkende en forhøjelse på 30 kr. 
Dette er godkendt at vi kan forhøje, der er givet tilsagt fra fraværende via mail og de 
fremmødte stemte alle ja. 
 
 

10 

Eventuelt 

Sagsfremstilling: 
 

• Der arbejdes på Adressaten ubekendt. Rasmus og Nikolaj har fået 
oversættelse hjem fra London til gennemlæsning, Jette er tilgivet sig som 
instruktør. 
Der har været holdt møde med Jette omkring denne forestilling og det er 
besluttet at vi ikke arbejder videre med dette, Jette, Rasmus og Nikolaj ser 
på andre stykke i samme still. 

 
Lisse og Kurt er inviteret for at fortælle om Benny Andersen. 
 

• Lizzi ønsker at der bakkes op om forestillinger fra medlemmer det oplyses at 
der foruden styregruppen kun har været 2 medlemmer inde og se 
forestillingen. Styregruppen kan kun dele dette budskab at pakke op om 
dette vi er en foreningen hvor vi som medlemmer skal bakke op om vores 
aktiviteter. 

 

• Gennem Benny Andersen var der nogle udfordringer omkring lys, der blev 
drøftet hvordan vi kan komme dette til liv generelt er der ønske om fornyelse 
inden for dette. Nikolaj vil se om fondsansøgning til dette, Mogens og Axel 
vil se på hvilket udstyr vi skal og udarbejde budget.  

 

• Fra hele holdet på Benny Andersen er der løftet pegefinger omkring 
køleskab og oprydning omkring pap, flakser osv. Der har været forestilling 
hvor gæster ikke har kunne få kolde drikkevare. Vi i styregruppen tager dette 
til efterretning når vi påtager os opgaver som aftale på styregruppemøderne 
skal vi følge dem til dørs vi skal alle blive beder til at støtte op om dette. Når 
vi har medlemmer der laver aktivitet på teatret, skal de ikke opleve 
problemer og manglende støtte fra styregruppen. 

 

• Der er forvirring omkring booking af lokaler, som vi skal se på når vi er flere i 
huset. Kommunen har fået nyt bookingsystem som vi skal sætte os ind i. 

 

• Lizzi sluttede af med at det udover disse små bum, har været en dejlig 
periode som altid på teatret men at hun nu føler sig brugt og træt og derved 
gerne vil trække sig tilbage som aktivt medlem men naturligvis ønsker at 
forsætte i foreningen som alm. Medlem. Styregruppen vil med STOR respekt 
takke Lizzi for sine snart 50 år i foreningen både i styregruppen og alm. 
Medlem. 

 

• Lizzi gav en sidste bemærkning rettet mod den unge del af styrgruppen at 
det nu er den del der skal drive Sprøjtehuset videre i en god ånd, og at vi 
skal værne om de værdier som der er. Vi har en fantastisk forening som vi 
skal passe på.  
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• PT. er der kun den kommende ungdomsforestilling på tapetet til foråret 
derefter er der intet planlagt, vi skal se på kommende forestilling på næste 
møde. Der sendes besked ud til medlemmer om der er nogen ideer eller 
ønsker.   

 

• Til næste møde skal se på generalforsamling og priser. 
 

• Nikolajs forslag om en julefrokost for medlemmer på teateret d. 21. dec. Er 
godkendt.    

 
Dette er en orienteringssag  

 


