Referat af bestyrelsesmøde mandag den 16. august 2021, kl. 19.00 – 20.20.
Deltagere: Stefan Vingborg Andersen, Per Isaksen, Hanne Moustgaard, Anders Lindstrøm, Jens
Kildemoes, Anne Esbensen.
Fraværende: Morten Kyst, Niels Brødsgaard.
Mødet blev indledt med forslag fra næstformand/ordstyrer Stefan Vingborg Andersen om dagsorden,
således, som blev godkendt af tilstedeværende:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 4. august 2021
2. Evaluering af koncert med Østre Gasværk
3. Kommende arrangement – koncert med Humørekspressen
4. Næste møde
5. Evt.
Referat (konklusion):

1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. august 2021
Sidste afsnit i referatet om flytning af afspærring/kæden iværksættes af Morten.
I øvrigt blev referatet godkendt.

2.

Evaluering af koncert med Østre Gasværk
Tilstedeværende, der deltog i koncerten, var enige om, at alt gik godt. Publikum var glade og
tilfredse, og musikere var flinke. Per oplyste, at der var 172 deltagere, og der var indtægt/salg
svarende til ca. 85 kr./person.

3.

Kommende arrangement – koncert med Humørekspressen
Varelager blev gennemgået, og indkøb aftalt således:
Hanne – ketchup, toiletbørste, håndsæbe.
Morten – danskvand uden brus, små flasker hvid- og rødvin, samt det på rider nævnte om catering,
frugt m.m. og drikkevarer, excl. sodavand, the og kaffe, samt aftensmad bestående af smørrebrød
(18 stk.).
Bemanding udgør 6 aftalte på møde 4/8 – Morten, Jens, Per, Niels, Anders, Anne – desuden Stefan,
Gitte og Kjeld, Gitte og Lonny. Morten laver personalefordeling. Der er formentlig god mulighed
for oplæring af nye frivillige ved koncert med forventet lavt antal publikum.
Det aftaltes, at opfølgning på forsalg laves 24/8 (tirsdag aften), hvorefter Morten kontakter
musikere og spørger, om de vil spille for lille antal solgte billetter (p.t. 8 stk.), og evt. også drøfte
mulighed for prisreduktion. Morten kontakter også Troels med lys/lyd, idet der i givet fald kan blive
tale om at flytte koncert til pavillon ved servicebygningen. Der var enighed om, at Amfi skal
opfylde indgåede aftaler.

4.

Næste møde
Tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 på Amfi.

5.

Evt.
Det aftaltes, at Amfi skal være bedre til at fravælge krav fra musikere ved indgåelse af kontrakter de
kommende år.
Per fortalte, at han har overtaget kontakt til Den Rene Samvittighed om rengøring i servicebygning,
og der bliver gjort rent inden udleje til konfirmation 22/8.

Referent: Anne Esbensen

