
Bestyrelsesmøde d. 20/6 2022

kl. 19 på teatret

Mødeleder: Jørn I

Referent: Mette

Kagebager: Mette

Deltagere: Birgit, Lone, Jonna, Judith, Lars,
Jørn P, Heine, Jørn I, Mette

Fraværende:

Punkt Referat:

1. Godkendelse af referat
Ref. godkendt.

2. Postgang
Ansøgning om ny alkoholbevilling, alle bestyrelsesmedlemmer
har skrevet under.

Center for kulturevaluering, Jørn I har svaret på et
spørgeskema.

Funder løbeklub, champagneløb d. 31/12. Vi forespørger på
børnestykket om de vil underholde udklædte.

DATS: tilbud på lyspult. Lars kigger på det sammen med Allan.
Pris ml. 10.000-13.000 kr afhængig af, hvor mange der køber.

Heine fra ejendomme: efterspørger brug af lokale i kælderen til
Bunker-arrangementet. Det siger vi ja til. Nøgle hænger i
lyskassen.
De har været i gang med at reparere sætningsskade. Vi venter på
svar ang. toilettet.

3. Økonomi
9 nye annoncører i år.

Det ser rigtig godt ud. Der står 616.000 kr på kontoen.

Dankortterminal er blevet skiftet ud.

4. Huskekalender

● nye/udmeldte medlemmer

5 nye medlemmer:

Clara Mayoni-Sitarz

Ida Marie Stubman Kristiansen

Kaisa Bredahl Rasmussen

Luna Guld

Olivia Grindsted



Udmeldte:

Jørn Hansen – Udmeldt igen

Hanne Husted

Carsten Staunstrup

Natasja Tønnesen

Caja Juhl

Helle Knudsen

Morten Rasmussen

Diana Martinyk

Karolina Cypryanska

Laura Beck

Thea Jensen

Birthe Ugilt

Malene Snejbjerg

Svend Skov

Luna Skovbo

Mathilde Jensen

Kirsten Laborn

Sara Sørensen

Astrid Almar

Ellen Sølgaard

Christina Christensen

Frederikke Bjergegaard

Silje Kjærgaard

Tanja Andersen

5. Nyt fra udvalgene
Teknik: 2/7 pilles lamper ned og oprydning. (Allan, Susanne
og Lars - Lars efterspørger et par hjælpere mere) Elektriker
kommer i sommerferien. 4 rækker stik laves om.
Projekter har det ikke for godt. Der skal indkøbes en ny.



Fest: Lars og Anne Sophie vil gerne stå for medlemsfesten
d. 4. marts. Lone tilbyder også sin hjælp.

PR-udvalg: der er blevet læst korrektur i forhold til
programmet. Teksten er ved at være på plads.
Billetter: der skal laves vejledninger. Der kan laves fribillet,
som kan bruges 1 gang. Medlemsbillet kan bruges 1 gang
pr. forestilling. Koder printes på medlemskortet.
Der skal laves en fordeling af, hvem der svarer på beskeder
fra telefonsvareren. Der kan ringes til hovednummeret, som
så stilles videre.
Menuerne skal fastsættes, så man kan se hvad der
udbydes den pågældende spilledag.
Vi åbner for billetkøb d. 3/10 2022. Heine kontakter dem,
som plejer at købe hele forestillinger.

Kostumer: Interesse fra Kirsten, der har en baggrund fra det
kongelige. Jørn og Jonna snakker med hende om
opgaverne.

6. Nyt fra stykkerne

Status på: instruktørassistent,
kostumefolk, på børnestykket,
pianist på revy

Revy: der mangles stadig en pianist. Conny kender nogen, hun vil
spørge.

Børnestykket: Louise Mortensen er instruktørassistent.

Forårsstykket: Vi skal have spurgt Helle ang. suffli. Evt. Bodil
Sehested?

Manus er kommet hjem.

Møde med kulissegrupperne i starten af august, Jørn og Judith på
forårsstykket.

Møde med børnestykket d. 9/8 eller 10/8 kl. 19: kulisse, teknik,
kostumer. Jørn I kontakter Lone.

SPILLEPLAN:

Forårsstykket: minus d. 9/2, ellers ok - 16 forestillinger

Revy: minus 22/3, ellers ok- 24-25 forestillinger. Evt. ekstra dag d.
29/3. Jørn I spørger om d. 29/3

Børnestykket: 16 forestillinger.

7. Evaluering af Bunkerdage Der er ingen overskud. Der var sat for mange folk på. Der kom ikke
så mange publikummer, som forventet.
Hvis vi skal være med igen, skal der ske noget foran teatret. Vi skal
nævnes i programmet og have tydeligere skiltning. Vi vil have alt
salget, hvis vi skal deltage igen.
Jørn I melder tilbage, at vi kun vil deltage under andre forhold.



Evt: Forslag om cabaret i efteråret. Men vi mangler musiker og
instruktør.

Dato for næste møde 29/8 22
kl. 17: pakke programmer
kl. 19: bestyrelsesmøde

d. 26/9 kl. 19

Punkter til næste møde. Medlemsaften d. 30/9 22
Kagebeslutning


