Bestyrelsesmøde Søholmscenen
REFERAT

19.6.2014

19:30-21:00

M ØDETYPE

Bestyrelsesmøde

A RRANGØR

Karen

REFERENT

Conny

D ELTAGERE

Peter, Tommy, Karen, Hanne, Birgit, Lotte, Conny, samt deltagere fra Vigersted Dilletant

1. GODKENDELSE

AF REFERAT FRA

HOS KAREN

ALLE

TIDLIGERE MØDE

D ISKUSSION

Godkendelse af referat fra sidste møde

KONKLUSIONER

Godkendt
ALLE

2. DAGSORDEN
D ISKUSSION

Godkendelse af dagsorden

KONKLUSIONER

Godkendt

3. V IGERSTED DILLETANT

DISKUSSIONER

ALLE

Det var dejligt at se at så mange var mødt op fra Vigersted og vi diskuterede åbent og positivt om hvad vi
kan "bruge" hinanden til.
1) Vigersted havde gode erfaringer med forestillinger hvor publikum kunne have mad med selv.
2) De spiller også forestillinger lørdag og har ingen dårlige erfaringer med det (mindre publikum)
3) De har en ungdomsgruppe on/off, med deltagelse af 4-5-6-7 klasser, vi kunne måske samarbejde her?
4) Vigersted har arrangeret 4 kursusaftener i efteråret, bl.a. med Hanna Jørna som foredragsholder og hvis
der er ledige pladser er vil velkommen til at deltage. Foredragene vil primært ligge i uge 41-43-44-45 - vi
hører nærmere fra Niels Arentoft
5) Vi kunne måske lave en fælles "arbejdsweekend" sammen for også at tiltrække flere unge mennesker til
at lave forestillinger
6) Vi kan være publikum til hinandens generalprøver - Vi skal have skrevet datoen for Generalprøve på
"Party" til Niels (Handlingspunkt - Conny)
7) Vi kan låne teknisk udstyr af hinanden
8) Låne kostumer
9) Udveksle tekster
Planlagte forestillinger:
1) Børneteater starter igen - Hvornår ? (Søholmscenen)
2) "Party" 3 + 5/10 Voksne (Søholmscenen)
3) Revy incl. spisning 3-4-5/10-2014 (Vigersted)
4) Forestilling 21-22-23/11 - Børn (Vigersted )
5) 30-31/1 + 1/2-2015 - Unge (Vigersted)
6) 20-21-22/3-2015 - Voksne (Vigersted)

ALLE

4. SIDEN

SIDST

DISKUSSIONER

1) Koret Sik-Sak opført forestilling i Mejeriet (Musikskolen Ringsted) Overskud fra salg gik til Søholmscenen
2) Elklaver - har vi stadig det - (Handlingspunkt ??)
3) "Party" er godt i gang og giver den fuld gas med øvning efter sommerferien!
4) Nøgler - Lis har nøgle - Den skal Conny have, Uffe har også en , han skal aflevere den (Handlingspunkter
Karen)
5) Vuggestuen vil gerne bruge vores have - det må det godt, de slår oven i købet græsset
6) Vi så den flotte brochure Birgit har lavet, den skal uddeles til 4-5-6 klasser primo September 2014
TOMMY

5. ØKONOMI

Nem-Id er nu flyttet og de administrative ting er ok. Regnskab og status kan checkes på nettet. Vi skal have
lavet en "to-do" liste hvor vi får skrevet op hvor, hvad og hvornår vi kan søge (Fonde, foreninger,
Kommunen o.s.v) Karen kontakter Jan for at høre om noget eksisterer allerede og Tommy kontakter Lone
vedr. det samme og eventuelle kontanter der måtte være i forbindelse med overdragelse af økonomien fra
hendes side til Tommy. Girokontoen skal opsige (handlingspunkter Tommy og Karen)

DISKUSSIONER

KAREN

6. E GEN V INDING OG DATTER
Der skal afholdes møde vedr. nedsættelse af husleje, vedligehold m.m. ved Mejeriet - Tommy og Karen
DISKUSSIONER
deltager

LOTTE

7. TURNÉ

TEATER

Går i tænkeboks til næste møde og tænker om vi har forestillinger der er egnede

DISKUSSIONER

ALLE

8. OPSAMLING FRA SIDST - DATS
Hanne har set at der er en Senior Festival med 5 forestillinger den 15/11. Tilmeldingsfrist er 1.9.2014 for
deltagelse med en forestilling samt 20/10 hvis man vil være publikum til forestillingerne. Der lægges vægt
DISKUSSIONER
på at forestillingerne ikke have mange kulisser og rekvisitter, da det skal kunne sættes hurtigt og om
efterfølgende tages hurtigt ned. Vi kan overveje til næste møde om vi har en egnet forestilling Handlingspunkt ALLE
ALLE

9. TANKER OG VISIONER
Vi skal have en holdning til hvad vi gør hvis huslejen ikke bliver nedsat, opsiger vi så huset?
Kan vi få flere børn til at være aktive på Scenen (se tidligere nævnte idéer fra vores snak med Vigersted)
Ungdomsgruppe kan genoptages - Birgit har flere egnede forestillinger
Musikskolen kan måske bidrage med musikere til Ungdomsforestillinger (Handlingspunkt ?? )
Birgit besøger Karen's 8-klasse og reklamerer for os ! (Klassens time)

DISKUSSIONER

ALLE

10. FREMTIDIGE

DISKUSSIONER

MØDER

12.8 - Hos Birgit (Enghusene 117))
22.10 - Hos Conny (Roskildevej 178, Benløse)
30.11 - Julearrangement i Mejeriet (Handlingspunkt - Birgit booker i kalenderen i Mejeriet)
14.1. - Hos Tommy (Klaringen 15)
ALLE

11. E VENTUELT
DISKUSSIONER

NÆSTE MØDE

-

Tirsdag den 12.8 kl. 1930 - Hos Birgit

