
REFERAT bestyrelsesmøde i TeaterMejeriet

Tirsdag den 17. november 2020 kl. 18-20

DELTAGERE:
Bestyrelsesmedlemmer: Lizette Ottensten, Lene Flensborg, Flemming Presmann, Adam Nissen
Feldt, Katrine Barnekow Rasmussen, Malene Hertz, Stine Wilms Høyer

Suppleanter: Christian Fischer Trollo

Afbud: Jacob Hjelmsø, Natalie Pedersen

Caroline Bader - medarbejderrepræsentant
Christian Cederhorn og Veronica Seeberg- medlemsrepræsentanter
Nicolai Nyholm - leder

REFERENT: Lizetete Ottensten

• Orientering om hverdag i TeaterMejeriet
Ved Nicolai

Hverdagen går fint. Undervisning kører efter coronaregler, så der er ingen nærkontakt. Det føles
trygt og godt, og medlemmer bliver hjemme, hvis de ikke er ok. Efteråret føles derfor meget
normalt, fordi vi kun har undervisning. De sædvanlige weekendture er dog aflyst.

Vi holder fast i teaterfestival – som bliver meget anderledes pga. coronaregler. Vi tror, det kan
blive sjovt, fordi vi har nye ideer med flere små forestillinger på forskellige locations. Alt vil følge
coronaregler nøje.

Der er stille på kontoret, medlemstallet har endnu ikke nået 180, men ligger på 175, bl.a. fordi
de nye små hold ikke er fyldt op. Flere er dog kommet til undervejs. Vi kan evt. lave
facebookkampagne, hvis der fortsat mangler medlemmer i aldersklassen – som er årgang 2011.
Økonomisk er det ikke et problem, for vi har i øjeblikket kun 11 medarbejdere i stedet for 12.

Nico har ryddet op i ventelisten, hvor der stod mange, som ikke længere var aktuelle. Der er i
øjeblikket 60 på venteliste, som er gamle nok til at starte, og 120 under aldersgrænsen.

Det er naturligvis svært at tiltrække nye i denne tid, så der er enighed om, at det er vildt flot at
ligge så højt, og der var stor ros til Nicolai og medarbejderne for at holde fanen højt i denne tid.



• Orientering om møde om samarbejdsaftale med kommunen

Stine, Flemming og Nicolai har været til statusmøde vedrørende vores samarbejdsaftale med
kommunen, som var meget tilfreds. De kunne se, at vi leverer på alle parametre. Af gode
grunde er der aktiviteter, som ikke er blevet til så meget – fx efterspørgsel på skoleforløb osv.
Vi har derfor bedt om forlængelse, så vi har skoleåret 21-22 eller hele 2022 med i den
nuværende aftale. Det er der forståelse for, men det afhænger naturligvis af, hvad politikerne
siger til det.
Katrine vil gerne være med i arbejdsgruppen, og Stine inviterer hende med fra næste gang.

• Opdatering af vedtægter

Lizette og Christian har arbejdet videre med de nye vedtægtsændringer, som skal ligge klar til
næste generalforsamling, og de er er godt på vej. Arbejdsgruppen fik yderligere input og går
videre med forslag til regler for, hvordan bestyrelsen skal sammensættes og reglerne for at
stemme til generalforsamling.

• Januarseminar

Vi havde snakket om at gentage sidste års seminar til januar. Det dropper vi, men der var
enighed om, at det er vigtigt at mødes rigtigt, og der var derfor forslag om en ”walk and talk” en
søndag i januar. Malene, Natalie og Nicolai melder hurtigt en dato ud.

• Alkohol- og rygepolitik

En bekymret forælder har spurgt til TeaterMejeriets rygepolitik. Nicolai fortæller, at det går godt
i forhold til rygning, som er blevet markant mere usynlig. Rygerne er opmærksomme på, hvor og
hvornår der bliver røget, og der er et rekordlavt antal rygere. Nicolai arbejder på at få spand
med skod ved indgangen flyttet. Det er ikke TeaterMejeriet, som bruger den, men den giver et
dårligt indtryk.

• Eventuelt

Nicolai vil gerne i gang med en ny hjemmeside til TM. Han laver et budget til bestyrelsen.
Adam tilbød at hjælpe med at lave ny medlemsdatabase og tage en snak om sammenhæng
mellem hjemmeside, community på SoMe osv.

Malene tilbød at lave årshjul sammen med Nicolai.



AKTIONSLISTE Deadline Ansvarlig
Ny medlemsdatabase og hjemmeside
Medlemsdatabase må startes forfra i en ny version, og Nicolai
indhenter tilbud på hjemmeside

Ultimo 2020 Adam
Nicolai

Vedtægtsændringer

Vedtægterne trænger til opdatering. Vi laver ændringsforslag til

ordinær generalforsamling.

Arbejdsgruppen arbejder videre med udkast, der igen drøftes

på næste møde i bestyrelsen. Herefter udarbejder

arbejdsgruppen de endelige ændringsforslag.

Bestyrelsesmøde
marts 2021

Lizette
Christian

Visionsseminar mellem medarbejdere og bestyrelse 2021

Arbejdsgruppen indkalder til en walk and talk en søndag i

januar.

Ultimo 2020 Malene
Natalie
Nicolai

Forhandling af ny samarbejdsaftale fra 2022

Den nuværende aftale udløber med 2021, dermed er vi nu gået

ind i den sidste sæson, hvor der skal leveres på aftalens

punkter. Der skal laves slutevaluering for den eksisterende

aftale og forhandles en ny, medmindre den nuværende

forlænges.

Medio 2021 Stine
Flemming
Katrine


