
Studio 73

DAGSORDEN - Bestyrelsesmøde

Tirs___dag den _1. oktober__________ 2019 kl. 19.00_________, Sted: Grunnetsgade 13
(Berit)

Afbud: Janus, Marianne & Helle Fravær: Hans Ole Mødeleder : Christoffer
Referent: Lene
Mødedagsorden Ansvar
Godkendelse af referat fra
Referat godkendt
Økonomi
Status - Berit aftaler et møde med Helle
Øvrigt vedr. økonomi - ikke mange bogføringer endnu
Siden Sidst
Kostumer  - intet nyt  - toiletrummet er ryddet pga. dårlig lugt.

Køkken/Rengøring – køkkenvogn : Jan bestiller en vogn og bakker til kopper, glas og bestik.

Forslag om en ny støvsuger, så værkstedet kan have deres støvsuger i fred. Jan undersøger
markedet.

Forslag om oversigtsplan over de forskellige tings placering.

Forslag om indkøb af te krus.

Fordeling af opgaver: Lone sørger for bemanding og indkøb – Marianne sørger for udlejning
– Lene sørger for forplejning ved koncerter, kontakt til rengøring (og indkøb) – og ellers
aftaler vi indbyrdes, når der er opgaver.

Udfordring med at få folk til at stå i køkken. Opdatere og lægge på Facebook i flere
omgange. Skrive til alle medlemmer ang. tilmelding til at stå i køkken/bar. Der opfordres ved
Sang & snak om at melde sig til køkken/bar ved forestillinger. Forslag om at udarbejde en
plan nogle medlemsfordele for at trække nye til. (Uffe & Jan på sagen).

Forslag om at købe stole fra det gamle rådhus for at supplere. (Berit undersøger, om det kan
lade sig gøre.)

Bygning
Der arbejdes på at få bedre Lys i salen.
Brandudstyr skal synes (Uffe kontakter LB brandteknik i Vejle).

Teknik



Forslag fra Daniel: Det mobile anlæg, skal stå samlet i salen – så alle kan bruge det.
Bestyrelsen foreslår, at Daniel laver en vejledning og gør anlægget mere brugervenligt –
men at det fortsat står i depot.
Forslag fra Daniel om: ny projektor og nyt lærred. Bestyrelsen foreslår, at vi afventer
beslutning om el-hejs eller manuelt hejs og fastmonterer projektor på én af bommene
efterfølgende. Lærred hænges op over scenen (som det tidligere har været).

Klubmodul/Hjemmeside/PR  Janus (og Lene) arbejder videre med hjemmesiden  - kontakter
Nick. Christoffer har opdateret hjemmesiden.
Christoffer efterlyser hjælp til at få sat plakater op forud for aktivitet på scenen i Jels,
Rødding, Skodborg, Gesten, Bække m.m.
Christoffer laver en oversigt til næste møde over ophængningssteder, som så fordeles i
bestyrelsen.
Uffe følger op på priser fra JV.

Kalenderopdateringer
Godt, at den er delt, så man selv kan opdatere.

Regionale Spillesteder
Esben Just (12.000) – Anne Dorthe Michelsen (25.000)
Christoffer og Jan arbejder videre.
Tirsdag d. 22. oktober: møde med regionale spillesteder, hvor der opfordres til at så mange
som muligt fra bestyrelsen møder op.

Øvrigt:
Bomme med håndspil (Jan & Uffe arbejder videre med det)
Forslag om indkøb af nyt nøglesystem til hoveddøren (Uffe)
Møde på torsdag kl. 14.00: pris ca. 10.000 – nøglebrikker udleveres. Depositum fra
nuværende nøglesystem gives tilbage.
Jan foreslår, at alarmen kobles sammen med funktionen ”ikke kan aktiveres” hvis der står en
dør eller et vindue åbent. (Christoffer, Uffe & Jan deltager).
Nedsættelse af koncertudvalg (Christoffer, Jan & Berit).
Godset har ikke noget krav om, at koncerter skal være stolerækker.
Christoffer har kontaktet Billetexpressen, for at høre om det kan ændres til bord opstilling i
stedet for rækker til Rasmus Nøhr og Steen Jørgensen. Afventer svar.
Opdatering af sponsorer (Christoffer & Uffe) – Berit sender liste til udvalget.
Betingelsen for at virksomheder fremover kan leje salen er, at man tegner et sponsorat.
Privatpersoner skal – som minimum – tegne et medlemskab som passivt medlem.
Christoffer har fået adgang til bogføring.
Budgetter, hvordan arbejder vi med det? (Christoffer)
Som udgangspunkt snakker man sammen på et styregruppemøde og
forestillingslederen/lederne er ansvarlige for at drejebogen følges.

Efterårssæson
Forestillinger:
Nissebanden
Ang. sponsoraften forsøges arrangeret d. 28. november (Jan snakker med Hanne &
Susanne).



Sang, snak & søde sager – køreplan.
Julekoncert d. 14. december kl. 14.00 2019
Aftale om at al overskud går til Studio 73
Ang. lys og lyd – Daniel har ikke mulighed for at komme.
Johnny og Jacob står for teknik. Jan tager kontakt til dem.
Afterparty efterfølgende – (ikke bar personale fra scenen til dèt).
Ønske om lydprøve d. 10. eller 12. december.
Koncerter

Forårssæson
Forestillinger:
Børneforestilling
Stop for tilmelding. Pt. 33 børn
Ungdomsforestilling – Majbritt er instruktør – Mads Fynbo er orkesterleder – Helle Olsen er
koreograf. Stykket er et ”Skriv–selv” stykke. Evt. Thomas Helmig inspireret. Der øves på
Basen i starten.
Møde i morgen 18.30 (Christoffer).
Genforeningsspil
25.000 kr. er bevilliget  - mange bolde er i luften – møde torsdag på Sløjdscenen med Ditte
fra journalistlinjen Askov Højskole. Jels Vikingespil, Studio 73, Sløjdscenen i samarbejde –
håb om at få Askov Højskole vil med i projektet. Der søges om fondsmidler i erhvervslivet.
Jan kontakter Bodil Jørgensen ang. hovedrolle.
Møde igen d. 8. oktober, hvor der arbejdes med fondsøgning osv.
Focus på kendte skuespilkræfter, som har haft bopæl i Vejen.
Sang, snak & søde sager (januar er på plads – 15. januar Lisbeth Warming & Marie Ulsdal)
Koncerter – Southen Sound – evt. Esben Just

Eventuelt
Alle opfordres til at overveje, hvad medlemsfordele kan være til næste møde. Medlemspleje
evt. arrangement med forplejning og efterfølgende koncert eller lign. Kulturprisen (5000 kr.)
kan evt. bruges.

Næste møde:
d. 5. november hos Uffe (Dalgaardvej 35)
d. 10. december hos Jan (Torps allè 18 - julefrokost)

Øvrigt


