Dagsorden bestyrelsesmøde Teaterbygningen onsdag d. 7. oktober kl. 13.00-14.30 i Musikcafeen

Deltagere: Kirsten Larsen, Ken Kristensen, Erik Swiatek, Margit Kjellquist.
Referent: Sidse Marie Olsen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pkt. 10
Godkendelse af dagsorden
Herunder procedure for godkendelse af referater:
Beslutning: Referatet fremsendes til bestyrelsens godkendelse senest 2 dage efter møde, med
henblik på hurtig offentliggørelse på Teaterbygningens web.
Dagsorden godkendt.

Pkt. 11
Nyheder og briefing fra
1. Formand: Kirsten Larsen bød velkommen
2. Ledelsen: Sidse Marie Olsen præsenterede sig
3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Intet at bemærke

Pkt. 12
Orientering om proces for ansættelse af kommende kulturhus- og
Ungdomsskoleleder
SMO orienterede om processen omkring konstituering af ny ledelse af Teaterbygningen,
Tapperiet og Køge ungdomsskole samt rammer for ansættelse af ny kulturhus- og
ungdomsskoleleder.
Beslutning: Drøftet og taget til efterretning.
Opslag ses her: https://www.jobindex.dk/jobannonce/jobnet/9124393

Pkt. 13
Orientering om Covid-19 retningslinjer og perspektiver
SMO orienterede om de mange forskellige retningslinjer, der gælder for de aktiviteter som
foregår på Teaterbygningen (foreningsaktiviteter, siddende kulturarrangementer etc.). Dette
medfører et skærpet behov for ensartede retningslinjer som er lette at kommunikere for
personalet og overskuelige at følge for borgerne. Der kommunikeres skriftlig inden
arrangementerne, på skrift via tydelig skiltning i huset og på web og via personalets
anvisninger. Der vurderes fortløbende fra arrangement til arrangement om retningslinjerne
konkret er tilstrækkelige i afviklingen med den givne brugergruppe, ligesom der løbende må
justeres for skærpelser af myndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Dagsorden bestyrelsesmøde Teaterbygningen onsdag d. 7. oktober kl. 13.00-14.30 i Musikcafeen

Pkt. 14
Der inviteres til stormøde mandag d. 30. november i Teatersalen. Vigtige punkter på
programmet er:
- Opstart af frivilliggruppe på Teaterbygningen – oplæg og info
- Valg af brugerrepræsentanter til bestyrelsen
Frivillige:
Der inviteres til opstart af frivillignetværk blandt eksisterende brugere og aktive foreningsfolk
som benytter eller samarbejder med Teaterbygningen. Hertil indrykkes opslag i Ugeavisen
Køge, på Teaterbygningens web, Koege.nu og Facebook medio oktober.
Valg til Teaterbygningens bestyrelse
Frivilligrepræsentanter:
Der afholdes frivilligmøde primo november, hvor der vælges 2 repræsentanter til
Teaterbygningens bestyrelse.
Foreningsrepræsentanter:
Til stormøde mandag d. 30. november inviteres aktive kulturforeninger eller grupperinger med
tilknytning til Teaterbygningen med afsæt i Teaterbygningens kalender 3 år tilbage. Hertil
annonceres valget i Ugeavisen Køge, på Teaterbygningens web, Koege.nu og facebook med
henblik på nye bruger- og aktør-grupperinger.
Deltagelse kræver tilmelding og der tildeles 2 stemmer pr gruppering til valg af
foreningsrepræsentanter. Stormødet afvikles under hensyntagen til gældende retningslinjer for
Covid-19-håndtering og udsættes såfremt disse ikke vurderes at kunne overholdes.

Pkt. 15
Intet at bemærke

