
Bestyrelsesmøde Søholmscenen
REFERAT 14.1.2016 19:30-21:00 HOS TOMMY

MØDETYPE Bestyrelsesmøde

REFERENT Conny

DELTAGERE Lone, Tommy, Conny

1. DAGSORDEN ALLE

KONKLUSIONER Dagsorden godkendt 

2. ØKONOMI LONE

DISKUSSIONER

Tommy og Lone  talte kort om regnskab, medlemslister, kontingentindbetalinger, adgang til netbank 
o.s.v.  Lone laver regnskab til Generalforsamlingen.
Der skal ansøges om tilskud fra kommunen, vi taler med Jan Holm  om hjælp til at skrive ansøgninger, da
han har erfaring fra tidligere. 

3. SIDEN SIDST 
/IGANGVÆRENDE SAGER OG 
GENERALFORSAMLING

ALLE

GENERALFORSAMLING Afholdes den 4.2.2016 - Tommy formulerer forslag til indkaldelse og sender til de andre i bestyrelsen.

REVY

Hanne og Conny er i gang med at sætte en revy op, som forventes at kunne have premiere i Maj. Første 
to opstartsmøder er afholdt og der er ca. en 8-10 deltagere og tekster er kopieret og delt ud. Vi laver en 
oversigt og hvornår vi øver hvilke numre i weekenden i uge 2. Oversigt og deltagere m.m. er allerede 
udsendt til alle.  

AFVIKLING AF 
FORENING /FREMTID

Lejemålet i Mejeriet er er opsagt pr. 31.12.2015 til EVD og vi har spurgt om vi kan opsige med 6 og ikke 
12 mdrs. varsel, men har ikke fået nogen tilbagemelding.

Løsøre, såsom borde, teknisk udstyr m.m. kan sælges eller gives videre til andre foreninger i nærheden 
(Hvalsø og Vigersted) og tøj kan eventuelt pakkes i vakumpakkede poser og opbevares andre steder.  

Mht.  stole blev vi enige om at vi kontakter Gaudi Galleriet for at høre om de vil have dem, da de kun har
almindelige klapstole for nærværende.

Foreningen forventes at eksistere i højst et år mere (med en afsluttende Generalforsamling i Februar 
2017.

Vi skal have kontaktet teaterforeningerne i  både Hvalsø og Vigersted for at forhøre os om et eventuelt 
samarbejde, når vi ikke har Mejeriet mere. Der kan sagtens være flere af vore eksisterende 
skuespillerede som kunne tænke sig at fortsætte i andre foreninger. 

Vi diskuterede forskellige scenarier vedr. fastholdelse af det sociale sammenhold i foreningen også 
selvom vi ingen aktiv forening har mere. Vores forslag er at vi afholder noget hygge-komsammen med 
den tilbageværende medlemmer et par gange om året - feks Marts-April og Sept-Okt. Hanne Nielsen har 
tidligere foreslået at det  kunne være i Fælleshuset i Andelsforeningen Enghusene og det aftaler vil lige 
nærmere når vi kommer så langt. 

Tommy har talt med Brugsen og de var kede af at der intet juletræsarrangement havde være i /sidste år. 
Vi vil forsøge at stable et arrangement med lidt underholdning og musik i Brugsen til næste jul. 

NÆSTE MDØE Generalforsamling den 4.2.2016 kl. 19:30  Mejeriet
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