Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juli 2016, vedr. arrangementet 6. august
Til stede: Mogens Mehl (mm), Lis Mønsted (lm) Stig Nielsen (sn)
Dagsorden:
Markedsføring
1.
2.
3.
4.

Indkaldelse af hjælpere
Organisering af arbejdet den 1. og 2. august
Organisering af arrangementsforløbet den 6. august
Ajour-føring af to do list

Sn redegjorde for møde med brandinspektøren fra Østjyllands brandvæsen.
Vi vil få tilsendt en tilladelse, med angivelse af de småting der skal udbedres.
Dette vil ikke afstedkomme hjælp udefra.
Kæhler sekretariatet har meddelt af de klargør toiletterne til venstre for indgangen
samt toilettet til venstre for scenen, både med vand og lys.
Ad 1
Ivar har talt med Odder Avis, og aftalt at de retter henvendelse til sn, vedr. et
interview til baggrund for en artikel som avisen selv udarbejder.
MM oplsår arrangementet på Kultunaut.
Reminder vedr. arrangementet udsendes af mm på nyhedsbrev den 16.7. og evt.
den 30.7.
Det blev besluttet ikke udarbejde flyers, da programmet for byfesten nu er ude, og
vores annonce heri kan erstatte dette.
Ad 2
1. august er der oprydning af salen med deltagelse af bestyrelsen og Erik Bentsen.
MM retter henvendelse til Erik Christensen om evt. deltagelse.
Møde tid i teatersalen kl. 10.00.

2. august. Rengøring af salen og trapper. MM udsender mail til hjælperkorpset, og
koordinerer tilbagemeldingen.
Rengøringen opdeles i 7 ”hold”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Salen
Stole
Hovedtrappe
Trapper ved nødudgang 1+2
Scenen
Køkken
Toiletter

Møde tid kl. 10.00.
Ad 3
Indkøb af rengørings remedier: Ajax, engangsklude, gulvklude, toiletpapir,
sæbedispensere til toiletter.(SN)
Hardware vi selv medbringer: Støvsugere, gulvmopper, guldskruppere, spande,
koste, el-kogere.
SN koordinere hvem der medbringer hvad.
SN sørger for forplejning begge dage til bestyrelse og hjælpere.
Ad. 4
Fredag 5.8. afhentes drikkevarer og bannere i Pakhuset. MM og SN.
Og yderligere indkøb foretages.

Mødetid den 6.8. i teatersalen kl. 10.00. Bestyrelsen +JJ.
Dørene og baren åbnes kl. 11.00.
Der serveres fadøl, vin og vand. Ingen kaffe.

SN aftaler med Regner, Stark, de nærmere foranstaltninger vedr. opstilling og
levering af fadøslanlæg og fadøl.
Bordene der opstilles til afsætning ved baren, dækkes med duge (vores egne) og
blomster.
Ad. 5
Ajour ført to do liste vedlagt.

