
Styregruppemøde 30/9 – 2020 kl. 18.30 – 21.00 

Dagsorden. 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Valg af referent. (Henrik stiller sig til rådighed for dette) 

3. Godkendelse af sidste referat. 

4. Nuværende forestillinger: 

Revy: 

Børneteater: 

Kai Norman Andersen: 

Mindernes Teater: 

5. Kommende forestillinger/ Arrangementer: 

Seniorfestival. 

Fredags-Cafe’.  

6. Huset. 

7. Brugerrådet. 

Høringssvar fra Brugerrådet. 

8. Medlemskontingenter. 

9. Evt. 

Poul S. mangler referater. 

 

 

 

Tilstede: Nikolaj, Camilla, Poul W., Mogens, Henrik. 

Afbud: Niclas Jansen, Gitte.  

 

1. Valg af ordstyrer: Nikolaj. 

2. Valg af Referent: Henrik. 



3. Godkendelse af sidste referat: Der er skrevet en tilføjelse under 

punktet Evt. ” Hvis der er uoverensstemmelser mellem to parter, 

skal dette ikke gå ud over foreningens aktiviteter.” 

Referatet er godkendt.  

4. Revy: Der er premiere lige om lidt. Nikolaj føler sig udfordret og 

mangler opbagning fra styregruppen. Billetsalget er godt i gang. Og 

prøverne går godt.  

Børneteater:   

Kai Normann Andersen: Er startet stille og roligt op. Og der øves på 

livet løs. Anders vil snakke med Kurt om spilleplan.  

Mindernes Teater: Starter d. 8. oktober. Covid-19 spænder ben for 

at kunne komme ud og spille. 

5. Fredagscafe: Der skal et indslag op på hjemmesiden. Næste 

cafeaften er d. 27/11. Ida laver et generelt opslag til hjemmesiden 

som oplyser om hvornår der er cafeaftner. Regler for arrangementer 

i forbindelse med covid-19.  

Seniorfestival: Anne K. har henvendt sig, for at høre om vi som 

teater vil bakke op om dette arrangement. Dette har vi sagt ja til. 

Anne K. er tovholder på dette.  

Anders foreslår at der laves en stor forestilling, og der skal ligges op 

til at medlemmerne melder sig til at være en del af produktionen.  

6. Bar Bevillingen løber frem til 2024.  

Ved små reparationer i huset er det ok at udføre dem selv. 

7. Punktet flyttes til næste møde. 

8. Nogle medlemmer har betalt kontingent i februar og ønsker ikke at 

betale, da de mener at de har betalt for et år. Men dette er ikke i 

henhold til vedtægterne.  

9. Der sendes fremover referat til Poul S. Samtidig med at det sendes 

til alle i styregruppen.  

 

                                                                                        Referent Henrik.  



    

 


