
Referat af styregruppemøde d. 18 feb. 2019 

Afbud Jette F. og Anne K. 

1) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 

2) Valg af ordstyrer: Gitte  

3) Valg af referent: Nikolaj  

4) Økonomi:  

Der var uklarhed fra Poul omkring optælling af baren, dette er nu send tog tilføjet budget, der er 

enighed om at vi giver de gamle drikkevare ud i forbindelse med aktivitet i foreningen, så det er 

fraskrevet som tab. 

5) Mindernes teater: 

De har været på turne igen og skal igen deres regi står pt i garage. 

 

6) One shot: 

Køre som planlagt, dog er der lidt stille i billetsalget PT. er der solgt 200 stk. til fuld pris og solgt ca. 

200 til lukket forestillinger.   

Udlån af sal til ekstern teaterforestilling for pårørende til demensramte d. 19. marts kl. 19.30 v. teater 

Pondus: Træer vokser ind i himlen. Sprøjtehuset sælger øl, vand og kaffe. Ældresagen sørger for kaffe. Poul 

og Jette F. vil gerne passe bar. Teatergruppen kommer 3 timer før. Anne får det præcise tidspunkt.  

tilføjelse efter opfølgning…Ældresagen har lavet en billetaftale hvor kaffe og kage er med i prisen og de 

sørger for dette. Sprøjtehusets bar sælger således øl, vand og vin. 

Ungdomsskolen: bruger salen 20-22-23. marts /prøver Søndag d. 24. marts er der 2 forestillinger og tirsdag 

d. 26. 1 forestilling. 

Mogens spørger om de må låne kostumer i forbindelse med deres forestillinger, og det gives der positiv 

tilsagn til.  

7) Brugerråd:  Niels informerer om sidste møde, Niels fremviser referat fra sidste møde. 

Det vedtages at sidste mand der forlader teatret, tømmer skraldespanden i køkkenet, der er tale om 

at der skal findes en ny da Niels udtræder. 

 

8) Huset: Nikolaj har undersøgt muligheden omkring skimmelsvamp i kostumen og der er udarbejdet en 

rapport som er sendt fra kommunen alt skulle fra deres side være klaret, vi har fra vores side dog 

stadig et hængeparti omkring rens af tøj, vi har på mødet sat et, luft på udarbejdelse af dette 

problem. 

Anders kontakter Poul ang. Mulig forsikring. 

Der skal sættes et nyt spejl op på det ene toilet. 

Kalk osv. Er klaret. 

  

9) Generalforsamling: Generalforsamling starter kl. 19. 

Gitte fortæller om generalforsamling og award der snakkes om overgangen fra generalforsamling til 

award. 



Kl. 19.15 går Gitte og Nikolaj i gang med at byde velkommen til aften og at det forgår lidt anderledes 

end normalt, derefter tager Anders ordet og føre generalforsamlingen igennem. Så er der en lille 

pause og så starter showet. 

Gitte gennemgår aftens program for styregruppen. 

Der dækkes bord kl. 9.30 fredag.  

 

Der sendes en meddelelse ud omkring fælles bar i forbindelse med festen med eventuelt at ta lidt 

rester med. 

Der følges op omkring bestilling af champagne. 

Der er tilmeldt ca. 47 til  

     

10) Henvendelser udefra 

Udlån af kostumer og krykkestok fra Skatteøen. Mats Janowski har henvendt sig vedr. udlån af 

udstyr til andet teater. Det er ok, men der er skimmelproblematikken at tage hensyn til. Derfor 

anbefaler Lise Gerd ikke at vi udlåner kostumer før de er renset. Krykstokke mens at stå i regirummet. 

Anne kontakter Mats med svar. 

Stafet for livet- Støttearrangement i kulturforsyningens café d.23. marts eller 6. april 

Intet nyt 

Dorthe Skov Albrektsen har henvendt sig med et oplæg omkring støttearrangement ifb. med ”Stafet 

for livet”.  Styregruppen bakker op om ideen under forudsætning af at Dorthe melder sig ind som 

medlem. På denne måde kan foreningen booke cafeen og Dorthe kan gennemføre arrangementet. 

Sprøjtehusteatret står for barsalg og One Shot inviteres til at bidrage med ½ times indslag, hvilket kan 

være god pr for forårets opsætning. 

Nikolaj har klaret dette. 

11) DATS i seneste nyhedsmail var der bl.a. vedhæftet nyeste nummer af magasinet ”Rampelyset”. På s. 

11-12 er der en meget fin artikel om Erindringsteater og vores forestilling på Teatret. 

12) EVT. Der tales om Nissebanden som juleopsætning, styregruppen afventer oplæg og budget. 

Næste møde 18. februar kl. 19.00. 

 

 

Referent Nikolaj D. Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 


