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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I TeaterMejeriet 14. JANUAR 2020 
Til stede: Nicolai, Emil, Malene, Caroline, Christian, Martin, Flemming, Lene, Mie, Jacob, Lizette 
 
1. Forestilling 2020 
 
a. Brief om handling og øveplan 
Forestillingen 2020 hedder ”Minder om magi”. En gammel demensramt på et plejehjem fortæller 
om sine minder fra sit liv med cirkus. Øveplanen ligger på hjemmesiden, og første fællesprøve er 
lørdag den 25. januar. 
Forestillingen skal være en helhedsoplevelse, hvor der også er boder med bar, popcorn, måske 
tombola osv., som publikum kan gå rundt i før forestillingen og i pausen. 
 
b. Bar 
Bestyrelsen står som sædvanlig i baren. Bargruppen – Martin, Flemming og Malene - indhenter 
tilbud og laver vagtplan. 
 
c. Mad 
Anne Holck fra Spiseriet har igen tilbudt at lave mad til medarbejderne. 

 
Nicolai og medarbejderne vil i år af pædagogiske årsager droppe madordningen, som har været 
der de seneste par år. Ordningen kørte fint, og bliver måske taget op igen i fremtiden, men 
medarbejderne synes, at hyggen ved at alle sidder sammen og spiser sammen, forsvinder med 
madordning, hvor ikke alle er med. 
Efter forestillingen evaluerer vi. 

 
d. Billetter 
Billetterne kommer til at koste 85 kr. som de seneste år. Nicolai undersøger, hvor meget 
bestillingsgebyret reelt koster – og det bliver formentlig nødvendigt at lægge beløbet oveni, for 
forestillingens budget er lagt an på en indtægt på 85 kr. pr billet. Næste år vil gebyret blive 
indregnet i budgettet. 
 
e. Forældresamarbejde 
Der bliver lavet et spreadsheet, hvor forældre kan skrive sig på tjanser som gulvvask før 
forestillingen, fejning, kagebagning osv. 
 
f. PR 
Emma laver plakat.  
Nicolai taler med medarbejdere, om nogen er interesseret i at stå for at lave T-shirt til 
forestillingen. Ellers tager bestyrelsen over.  
Nicolai taler også med Jan om PR. 
Lizette og Emil laver presse. Vi holder os primært til det lokale. Næste år er jubilæumsår, hvor vi 
går bredere ud. 
Nicolai laver invitation til bl.a. kulturudvalg og til samarbejdspartnere i kommunen. 
 
g. Økonomi 
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Intet på nuværende tidspunkt. Nicolai har søgt fire fonde, men endnu ikke fået svar. 
 
 
2.  Serviceeftersyn af vedtægter: 
 
Vi gennemgik forslag til småændringer til vedtægterne, som Christian skriver igennem, og som skal 
godkendes på næste generalforsamling. 
 
Nicolai og medarbejdere kigger på medlemsbetingelser efter forestillingen. 
 
 
3.Aktionslisten 
 
Ventelisten er nedbragt med 700 ved at slette dubletter, fjerne dem, der ikke længere er 
interesseret osv. Der er i øjeblikket 298 på ventelisten. 
I fremtiden skal man hvert år bekræfte, at man stadig er interesseret i at stå på venteliste. 

 
GDPR  
Flemming og Nicolai arbejder på medlemsdatabasen. 
Den skal bruges til tre områder:  

Sende mails 
Opkræve kontingent  
Venteliste  

 
Flemming forestiller sig, at vi kan teste betalingsdelen i forbindelse med betaling af sommerlejr – 
og derefter tage den i brug til ny sæson. 
 
Udvikling af kendskab til og brug af værestedet 

Vi har afholdt åbent hus, som har været slået op på kommunens hjemmeside mm. 

Punktet kan udgå af aktionslisten. 

 

Kompetenceudvikling af medarbejderne 

Nicolai har indsamlet ideer og laver workshop i maj.  

 
Køkkengruppen 

Vi kan ikke overtage lokalet på den anden side af salen.  
Den ideelle løsning ville være at rive væg ned, men det kan vi ikke af brandhensyn. Måske kan vi 
lave stort køkken/alrum, hvor man kommer ind.  
Medarbejderne skal snakke om ønsker og krav til, hvad køkkenet skal kunne. Derefter må vi tale 
med brandmand om mulighederne. 
 
 
Fundraisinggruppen  
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Fin overlevering fra Lisa. Fundraising begynder igen efter forestillingen. Det er primært Nicolai, 
som nu står for fundraising, men gruppen er klar til at træde til.  

 
Korte undervisningsforløb for unge gennem Ung i Rudersdal klasser  
Nye forløb / weekend workshops skal være klar til nyt katalog i maj. 
 
 
Opfølgning på visionsseminar mellem medarbejdere og bestyrelse 
Alle var glade for en rigtig god dag i søndags. Alle synes, det vil være en god idé tilbagevendende, 
at medarbejdere og bestyrelse tilbringer en eftermiddag sammen hver januar med forskelligt 
indhold. 
 
Referent 
Lizette 


