Bestyrelsesmøde Søholmscenen
REFERAT

12.8.2014

19:30-21:00

M ØDETYPE

Bestyrelsesmøde

A RRANGØR

Karen

REFERENT

Conny

D ELTAGERE

Peter, Tommy, Karen, Birgit, Conny,
(Lotte og Hanne havde meldt afbud)

1. GODKENDELSE

HOS

BIRGIT

AF REFERAT FRA

ALLE

TIDLIGERE MØDE

D ISKUSSION

Godkendelse af referat fra sidste møde

KONKLUSIONER

Brochuren der er nævnt i punkt 4.6 er uddelt i Jystrup by allerede, men brochuren der nævnes (til 4-5-6
klasserne) er under udarbejdelse. Ellers godkendt.
ALLE

2. DAGSORDEN
D ISKUSSION

Godkendelse af dagsorden - Punkter til Eventuelt

KONKLUSIONER

1) Tilskud til syning af syngepigekjoler 2) Ungdomsteater

3. ØKONOMI

DISKUSSIONER

TOMMY

OG ALLE

Alle i bestyrelsen har forhåbentlig været inde på hjemmesiden og kigge på regnskabet. Det ser ok ud, dog
kunne man ønske sig flere voksen medlemmer, vi har ikke mange tilbage.
Tommy og Karen har haft møde med Egen Vinding og Datter og der er nu fra deres side godkendt en
huslejenedsættelse, således at vi fremover skal betale 9.000 kr. pr. kvartal + vand á conto og gas efter
regning. Dette er en betragtelig nedsættelse og gør at vi kan klare huslejen i Mejeriet et stykke tid endnu.
Derudover repareres gulvet på 1. sal og der kalkes i September.
ALLE

4. SIDEN

SIDST

DISKUSSIONER

1)Som sagt har der været afholdt møde med EVOGD med et godt resultat!
2)Torsdag starter "Party" op med at øve igen efter sommer pausen.
- Generalprøve på Party bliver den 30. September 19.30 (Ha n d l i n g sp u n k t : Co n n y h a r a l ler ed e p å
nu v ær en d e t i d sp u n k t m ed d el t d ett e ti l V i g er st ed D i l l et a n t en so m l o v et , så d e k a n k o m m e o g
vær e p u b l i k u m )
- Premiere bliver Lørdag den 4.10 og der bliver også forestilling søndag den 5.10.
3) Generel brochure om Søholmscenen er nu uddelt i Jystrup og Birgit vil udvide området med uddeling lidt i
den nærmeste tid.
4) Kunne det være en idé at kontakte tidligere inspektør på Søholmskolen Peter Tellerup, som nu er gået på
pension? Det kunne være han havde noget gode ideér til forestillinger og måske "brændte" for at opsætte
noget sammen med os? (H an d l i n g sp u nk t: B i r g i t k o n t ak t er h am )
5) Conny har nu fået nøgle til huset.
6) Conny forslog at hun kontaktede gruppen som var aktive i et tidligere forsøg på at sætte en revy på
benene (Hanne Nielsen, Remona Moranis, Birgit Pedersen, Gyrid Teglers og Conny selv) med henblik på
eventuelt at sætte en revy op til foråret, ultimo Marts måske? Vi har en del materiale allerede og realistisk
skulle tekster og ramme være på plads omkring Jul, således at vi kan starte med at øve December-Januar.
(H a n d l i n g sp u n k t: Co n n y )
- Karen kan skaffe yderligere tekster til revyen fra forskellige kontakter som hun har
- Vi kunne holde et info møde først i December hvor vi præsenterede konceptet og annoncerede efter
skuespillere
7) Vi talte om at Party måske skulle prøve at sende en tilmelding til DATS Seniorfestival den 15/11-2014 og
se om den blev udtaget, men det viste sig ved nærmere eftersyn at Tommy slet ikke kan den dag, så det
blev droppet igen! Der er vel ikke andre forestillinger som kunne være relevante lige nu?
8) Karen taler med Jan om han vil instruere og sætte en børneforestilling op i den nærmeste fremtid

LOTTE

5. TURNÉ

TEATER

Udsat til næste møde i Oktober, da Lotte ikke var tilstede.

DISKUSSIONER

6. PLANLÆGNING AF

HAVEDAG OG

ALLE

GENEREL OPRYDNING

DISKUSSIONER

7. TANKER OM DAGENS

1) Fordi der skal kalkes i September (EVOGD) skal vi havde ryddet bygningen udenpå, for blomster og
eventuelle buske som vokser op af bygningen.
Datoen vil kunne enes om var den 30.8.2014 kl. 9.00 men vi bliver en lille flok, Karen, Birgit og
Conny meldte sig. Vi kunne godt bruge flere deltagere, så spred endelig den gode nyhed ;-)
Nå vi er så få, bliver det primært det udvendige vi tager os af, men vi ser hvor meget vi når!
2) Rekvisitter fra Benny A forestillingen bliver flyttet til Valsølille gården (H a nd l i n g sp un k t : P et er )

PUNKTER OG

ALLE

OPSAMLING
DISKUSSIONER

Vi enedes om at det var fint arbejde som Karen og Tommy havde ydet i forhold til huslejenedsættelse. Godt
gået!!

ALLE

8. E VENTUELT
DISKUSSIONER

NÆSTE MØDE

1) Conny forespurgte om det var muligt at få et tilskud til de syngepigekjoler vi har fået syet, vi har I alle
årene ikke belastet økonomien og selv betalt vores kjoler, dette blev godkendt.
2) Ungdomsgruppe - Birgit og Karen aftaler nærmere omkring besøg i Karen klasse, eventuelt kan
Vigersted også inddrages, så vi laver et fælles tiltag for 7-8 klasse omkring en forestilling.

Onsdag, den 22. oktober 19:30 hos Conny, Roskildevej 178, Benløse (når I kommer fra Jystrup, er
det nr. 2 hus efter Benløse Slagteren) Lille gult hus!

