Teatermejeriet. Referat bestyrelsesmøde 040422
Til stede: Adam, Flemming, Jacob, Lizette, Katrine, Asmus, Veronica, Christian, Caroline, Nicolai og Lene
1. Gennemgang af regnskabet for 2021 ved Flemming. Udkastet er sendt til revisor. Vi får det retur
derfra efter påske. Vi sender derpå udkastet samt budget ud sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen, som er 26. april.
Kontingentindtægten er noget lavere end normalt pga. færre medlemmer ved årets start. Fra
oktober var vi oppe på 180 medlemmer. Gennemsnittet for året var omkring 155 medlemmer.
Budgettet er i øvrigt baseret på 170 medlemmer.
Alle poster har fået kontonummer, så det er lettere end tidligere at gennemskue, hvad de enkelte
poster dækker over.
2. Generalforsamlingen 26. april
De nye vedtægter (som har været til godkendelse i kommunen) bliver lagt op på vores site asap
De nye vedtægter giver mulighed for at afgive stemme ved fuldmagt, det kommunikerer vi.
Vi vil gerne opfordre medlemmer med stemmeret til at møde op. Det gør bestyrelsens
medlemsrepræsentanter.
Vi melder kandidater ud: Adam, Flemming, Katrine og Malene genopstiller alle.
Lene fortsætter gerne som suppleant.
Hvis der skulle komme nogen forslag før generalforsamlingen, sørger vi for at sende dem ud senest
en uge før generalforsamlingen.
Bestyrelsen møder op 10 min før generalforsamlingen for at hjælpe med praktiske ting.
3. Jubilæumsfesten 4. juni
Medarbejderne har møde om jubilæumsfesten 050422.
Ideen er et heldagsarrangement, underholdning, fadøl, pølser/mad, altså udvidet fødselsdag med
mere underholdning, musik, fest. Vi forventer, at 500 kommer forbi i løbet af dagen.
Bogen om TM er også på vej.

4. Forestillingen 2022. Læringspunkter
Fadøl var populært (vi tømte 23 ankre). Det var popcorn også (vi brugte 4-5 poser per aften)
Rema1000 i Gl Holte var meget generøs og gav os alle sodavand inkl pant helt gratis.
Find gerne vin af bedre kvalitet.
Vi skal være mere på forkant mht. bemandingen. 5 personer per vagt hvis inkl. popcorn-produktion.
Vi skal sørge for at vaske gulvet før de fleste forestillinger – dvs. 1-2 skal møde til gulvvask kl. 17.30.
5 under forestillingen og et par stykker til at være der efter forestillingen.
T-shirten er flot og populær, men må gerne være klar til premieren – så vær tidligere ude næste år.
Vi bestilte 155 styk. Der skulle have været relativt flere X-small og small. Man kunne overveje at få
produceret en mere bæredygtig t-shirt næste gang.
Pressefotos. Vi fik ikke taget pressebilleder som planlagt i år i weekenden før forestillingen – så
næste år skal vi være mere opmærksomme på at finde den rette til opgaven, internt eller eksternt.

Videofilmen. Det er fint at optage en af de sidste forestillinger – hvor stykket er mere skarpt udført.
Sig ikke til medlemmerne, at der er optagelse, for det stresser nogle af dem.
Sitet for billetsalget fungerede rigtig godt – og alle forestillinger – undtagen en - var i øvrigt
udsolgte.
Medlemmernes brug af mobiltelefoner backstage er et opmærksomhedspunkt
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