Forsøgsscenen Haderslev
Formand
Marianne Møller
Grønkær høj vej 6
6100 Haderslev
Tlf. 74582003/22815767

Sekretær
Sasja Fogh
Jomfrugang 15
6100 Haderslev
Tlf. 28744898

Kasserer
Poul Hansen
Slotsgade 21 st.mf.
6100 Haderslev
Tlf. 74533590

Referat bestyrelsesmøde 7.12.2020
Tilstede: Marianne, Christian, Sophie, Benthe, Dennis og Sasja
Afbud: Poul
Dette møde afholdes uden suppleanter grundet corona-restrektioner.

1) Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2) Gennemgang og tilføjelser til dagsordenen
Livestreaming
Teater for børn, ansøgning
Kurser
3) Siden sidst
a. Nyt fra bestyrelsen
Intet nyt
b. Corona
Juleteater gennemført, det gik rigtig godt! Stykket var som helhed SÅ fantastisk – og Corona restrektionerne blev overholdt og det gik flot.
Forsamlingsforbuddet på 10 opretholdes frem til d. 28. februar. Det betyder at musicalen
som vi kender den bliver aflyst.
c. Foreslag om åbent hus dage
Der er kommet et forslag fra et af vores medlemmer om at vi skal holde et par åbent hus arrangementer i løbet af året. Det kunne kædes sammen med vores mediestrategi, brunch,
tekniks interesserede, kostumer, workshops osv. Mega god ide – når corona letter tar vi det
op igen.
d. Livestreaming
Ønske fra et af medlemmerne at vi livestreamer og køber materialer ind til livestreaming.
Enighed i bestyrelsen om at livestreaming af ordinære forestillinger ikke er noget vi vil gå
efter – men hvis der er nogen der finder interesse for at lave forestillinger på medieplatforme, tar vi det op igen. Ideen er ikke dum, men pt er der ikke nogen der har vist interesse for
det. Julestykket blev livestreamet til en lukket facebook gruppe. Det var et forsøg og da det
var en lukket gruppe er det fint.
e. Kurser
i.
Lys kursus via DATS – Sasja tar kontakt til DATS – forslag om at kurset tages
over flere gange.
ii.
Familiekursus til sommer – afhængig af corona restrektioner. Sasja har den.
iii.
Kursus for børne og ungegrupperne – inspirationskursus – i samarbejde med andre scener også. DATS sønderjysk kreds er arrangør. Benthe har kontakten.
iv.
Idé – lyd kursus – Sasja tar den op evt efter eller i forbindelse med lys kursuset.
v.
Instruktionskurser bør tilbydes til vores medlemmer– Sasja er opsøgende/undersøgende.
f. Fortælle teater for børn – ansøgning fra Ove og Annie
Mega god ide. Benthe undersøger reglerne for børnehaver – som udgangspunkt må de nok
ikke mødes med andre børnehaver. Der må max være 50 personer i vores sal!
4) Opfølgning fra visionsdagen
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a. Holdning til køb af professionel instruktør. Der drøftes forholdet mellem udgifter og indtægter.
Det er nok ikke realistisk at vi får et mersalg på billet indtægter der kan betale en professionel instruktør. Der er ikke nogen der er klar til at instruere musicalen, hvorfor alternativet til
at købe en instruktør jo nok er at aflyse vores musicals. Vi bliver enige om at der hvert år
tages stilling til instruktører – hvem der skal købes osv. Det er vigtigt at vi ikke bare får det
som vane at købe ”den samme professionelle instruktør” . 2022 køber vi en instruktør – det
gives videre til Lillian.
5) Punkter til opfølgning
a. Medlemshåndtering
Midlertidigt løst ved at nye medlemmer henvises til hjemmesiden. Den egentlige ændring
skal vedtages på generalforsamling.
b. Hjemmesiden
Spiseseddel til hjemmesiden, så de enkelte grupper ved hvad de skal skrive om. Dennis
melder ud når de er klar til det!
c. Menupunktet ”om os”
Marianne kigger på det!
d. Grow/pr strategi
Grow udsættes fortsat indtil corona har lagt sig. Sasja arrangerer et kursus med ham fra
DATS der kan noget med pr.
e. Forslag til gratis medlemskab
Vi er enige om at man som udgangspunkt er medlem – men vi har en intern forståelse af at
vi har nogle enkelte personer der ikke ønsker at være medlem, men som bidrager til foreningens virke, specielt bag scenen, og det er ok. Se dokumentet vedhæftet dagsordenen.
Dette er dog ikke et officielt dokument!
f. DATS kursus 18.12
Booket – Sasja bestiller sandwich til forplejning
g. Teatersalen
Spejlvæg der lyder tilbuddet på ca. 17050kr og gardiner lyder på 15000 - Marianne kan søge om det via Haderslev kommunes facilitetspulje.
Lydmixer er stadig et stort ønske således at man kan lege med den i løbet af året. Dennis
søger via Norlys, der er deadline 1/3 og 1/6. Torben er leder af gruppen – Marianne tar kontakt og opfordrer til at der søges vejledning ang. Køb af lydpult.
6) Aktiviteter
a. efterår/vinter 2020
Juleteater flot overstået
Julehilsen sendes ud – Det gør Benthe – Sasja sender medlemsorienteringen til Benthe, så
kan begge dele komme ud samtidig
b. forår/sommer 2021
Musical aflyses
c. efterår/vinter 2021
Når nu alt større er aflyst – kunne det være sjovt at lave flere mindre stykker! Opfordring!
Huset er booket:
Mandag 17-19 ungegruppe
Tirsdag formiddag nyttegruppe, børnegruppe 17-18.30
Onsdag danser Randi
Torsdag, formiddag børnefortælleteater, børnegruppe 17-18.30
7) Evt og næste møde
Kalenderføring – der er noget der ikke virker i bookningen. Pt er det Torben der administrerer det –
Dennis overtager det!
Næste møde: 18. januar kl 19.15 i teaterhuset. OBS. På forsamlingsforbud – der er plads til 3
suppleanter
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Punkter til næste gang
• Premiere; gaver, fester – hvordan? Anderkendelse?
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