Dagsorden:
Til stede: Pernille Maria Bro, Anni Kjærsvold, Susanne Grønbech, Sanne Rossen, Klaus Lyngsdal
Pedersen, Anette Jacobsen, Youting Bentzen, Jimmy Kjærsvold, Jeanett Andersen.
Jimmy er dirigent, og dagsordenen er godkendt.
Referent: Sanne Rossen
• Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
Nyvalgte til bestyrelsen er:
Jimmy Kjærsvold
Anette Jacobsen
Sanne Rossen
Susanne Grønbech, Klaus Lyngsdal Pedersen og Torben Bødtker fortsætter som hidtil i bestyrelsen.
• Status på årets revy og økonomi
Det har været et år med op- og nedture:
1/7-19 havde vi 27.000 på kontoen (det er i underkanten).
Til gengæld er det første gang, vi har fået mange sponsorkroner ind. Vi har fået et tilskud fra
Dragør Kommunes Kulturpulje på 20.000 kr. Når alt er gjort op, kan vi lægge ca. 20.000 kroner i
kassen. Vi kommer til at kunne starte med ca. 47.000 kroner i kassen til næste år. Dvs. vi når målet
om at styrke revyens økonomi og have et bedre udgangspunkt næste år.
Der er ikke solgt så mange billetter som tidligere – lige nu omkring 600. En af årsagerne er, at
færre foreninger end tidligere køber hele forestillinger.
Alt i alt kan vi konkludere, at vi har råd til at lave revy næste år igen. Men vi skal overveje, om vi
kan få fat på nogle lokale foreninger. Desuden kan vi overveje at reducere til 10-12 forestillinger
næste år. Så kan vi altid lave ekstraforestillinger. Kan vi lave pakkeløsninger til sponsorer?
Enggården, hvor vi kommer ud til dem?
• Plan for opmagasinering af scene og kostumer m.v.?
Vi er rigtig glade for at være på Fortet, og vi fortsætter med at være der i 2020.
Vi opbevarer kostumer på Ternevænget (hos Youting) eller et tørt sted på Fortet.
• Hvad sigter vi på i 2020?

Vi lægger igen revyen i 4. kvartal i 2020. På Fortet. Fra uge 42 og frem. Dette afhænger også af
tilsagn fra Fortet og vores instruktør, men sigtet er 10-12 forestillinger over 3-4 weekender. Vi skal
fortsætte generationsskiftet, og vi skal sælge flere billetter til næste år.
Det kunne være skønt med den samme besætning af instruktør + skuespillere.
Idéer: revy i julefrokostperioden, revy for Dragørs mødre (evt. med pasningsservice), revy på
Enggården for de ældre (i en reduceret version).
• Eventuelt
Vi er inviteret som deltagere i projektgruppen Kulturhus Dragør. Jimmy Kjærsvold bliver vores
repræsentant i projektgruppen.
Museum Amager holder 500års jubilæum i 2021 for den hollandske indvandring og har spurgt, om
vi vil lave en forestilling i den anledning. En søndag på Amager.

