
Bestyrelsesmøde Søholmscenen
REFERAT 11.3.2015 19:30-21:00 HOS TOMMY

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

ARRANGØR Bestyrelsen

REFERENT Conny

DELTAGERE Lone, Tommy, Birgit, Lotte,  Conny

1. KONSTITUERING ALLE

DISKUSSION Fastlæggelse af opgaver og fordeling af bestyrelsesposter 

KONKLUSIONER
Tommy blev valgt til Formand, Lone til kasserer, Conny som Sekretær og Lotte er valgt som suppleant. 
Birgit er "Vicevært" og tager sig af alle praktiske opgaver vedr. Mejeriet.  

2. DAGSORDEN ALLE

KONKLUSIONER Dagsorden godkendt 

3. ØKONOMI TOMMY OG ALLE

DISKUSSIONER
Vi skifter bank til Arbejdernes Landsbank snarest. Tommy (tidl. kasserer) laver overdragelsesforretning til 
Lone (nyvalgt kasserer) og Lone ordner det praktiske vedrørende skift af bank. 

4. SIDEN SIDST
ALLE

DISKUSSIONER

Møde afholdt med Østagergaard vedr. samarbejde. Vi skal have afholdt endnu et møde med Carsten fra 
Østagergaard vedr.  samarbejde mht. nye forestillinger. Birgit tager fat i Steen Uffe, som eventuelt godt vil 
deltage på musiksiden hvis en ny forestilling sættes op.
Tommy taler med Vuggestuen om hvornår de opsiger deres lejemål, så vi kan planlægge vores næste træk.

5. IGANGVÆRENDE SAGER OG
NYE TILTAG 

ALLE

DISKUSSIONER

Vi planlægger at holde en "åben cafe" den 23.4.2015 kl. 19:00. Meningen er at alle kan komme og optræde
med numre på scenen og der vil være salg af øl og vand og eventuelt kaffe og kage. Tommy laver plakat og
lægger på hjemmesiden og Jystrup net. 
Tommy lægger kalenderen på nettet, således at bookning af huset fremover skal ske der og ikke på 
papirkalenderen i Mejeriet. 
Tommy skriver til alle vedr. kontingent betaling og tilføjer samtidig en opfordring til medlemmerne om at 
komme med gode ideer til fremtidige forestillinger og om der eventuelt er nogen der gerne vil instruere.  

6. EVENTUELT 
ALLE

DISKUSSIONER Tommy/Lone taler med Østagergaard vedr. nøgler og får arrangeret omlægning af låse/indkøb af nøgler

NÆSTE MØDE 21.4.2015 kl. 20.00 i Mejeriet 
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