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 Helios bestyrelsesmøde tirsdag den  
7. juni 2022 kl. 19-21.30  

Indkaldt: Lars Kensmark, Hans Henrik Hedemann, Hanne Holm, Jørn Caben, Mettemarie 
Bjerregaard, Flemming Helsted, Johnny Elkjær, Sofie Raviv, Nils Thobo-Carlsen. Suppleanter: 
Oliver Streich, Peter Eduard.  
Afbud: Jørn Caben, Flemming Helsted, 
 
Ordstyrer: Lars. 
Referent: Hanne 
 
Dagsorden: 
 Karakter XX Forklaring kommentarer Referat 
1. Oplæg fra en 

tovholder 
 Ingrid og Annette fra 

repertoire gruppen 
 Ingrid og Annette introducerede deres 

arbejde og vi fik en god indsigt og fik 
svar på nogle af  vores spørgsmål. Der 
kan være brug for at tage en snak om 
udviklingen på sigt. 

2. Godkendelse af 
Dagsorden  

   Godkendt 

3.  Godkendelse af 
referat fra d. 2. 
maj 
 

   Godkendt 

4. Sponsorat lk Fortsat diskussion om 
strategi. 

Et enkelt setup som 
kan bruges igen og 
igen. Og en 
tovholder. Herefter 
kan vi starte.  

Vi skal finde en tovholder. 
Vores ideer som der arbejdes videre 
med når vi har en tovholder: 

- Skal kst. 10.000 kr. 
- Logo på lærred x gange pr. år 
- Opslag med sponsorer fysisk 
- evt. et diplom til eget brug  

5. Lejepris 
Musikforeningen
? 

HH Musikforeningen 
ønsker en pris på 5000 
inc. moms. Beslutning 

 Beslutning: Prisen for 
musikforeningens leje af salen er 
fremadrettet  4.500 kr. eks. moms. 
Hanne Holm formidler.. 

6. Musikforeningen
s jubilæum, hvad 
gør vi? 

HH Vi har tidligere 
besluttet at de ikke skal 
betale leje lørdag, gave 
fra os?? Beslutning. 

 Beslutning: Som jubilæumsgave giver 
vi musikforeningen lejen for de to 
koncerter fredag og lørdag d. 23. og 
24. september.  
Hanne Holm formidler. 

7.  Orientering fra 
formanden 

LK 
 

Vedlagt som bilag, der 
kan stilles spørgsmål  

 Beslutning: Thorbjørn Christoffersen 
laver skitser og budget for Helios 
Heerup Ident. i juni mdr.. I september  
søges fonde til projektet. Vi sætter 
selv  10 - 20.000 kr. af når vi søger. 
Deadline 2023 Lars Kensmark 
ansvarlig. 

8. Hvad vil vi med 
medlemskaber? 
Den nye QR tag 
og medlem via 
sms strategi 

 fra 
generalforsamlingen: 
Børn/voksne osv. 

 Måltal ml. 500 og 600 medlemmer. 
Medlemskampagne en gang om året, i 
år oktober, kampagnen skal gå  på at 
resten af året er gratis og medlem 
2023. 
Vi skal lave en fortælling om hvad de 
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støtter. Kain Tronbech spørges. 
Kan det  fremgå tydeligt  af vores 
hjemmeside, at vi er drevet af frivillige. 
Tages op igen sammen med vores PR 
strategi.  
 

9.   Pressestrategi LK, 
SR, 
HHH 

Fortsat diskussion ud 
fra indhentede fakta 

 Der  arbejdes videre med vores 
undersøgelser. Lars Kensmark 
ansvarlig. 
Vi rekvirerer et kursus med Julie 
Linnegaard om brugen af de sociale 
medier, det kst. 3000,- kr. Formidles til 
facebook ansvarlig. Ansv. Hanne Holm. 
 

10. Kommende 
deltagelse i 
filmtræf. 

NTC Beslutning om 
kommende deltagelse 
fra rep., event og best.? 
Bilag 
Svendborg d. 29. - 1. 
sept. deltagelse? 

Svend d. 29. august 
- 1. september i 
Svendborg. 

Vi betaler for 3 - 4 deltagere.  
Vi tilbyder pladserne til  repertoire 
gruppen, event gruppen og 
bestyrelsen. 
  

11.  Orientering fra 
eventgruppen 

HH Vedlagt som bilag, der 
kan stilles spørgsmål og 
evt. diskuteres. 

 Orientering blev taget til efterretning. 

12 Grafik og 
skiltning 

NTC Bilag 
beslutning og 
diskussion 

 Vi vedtog et billet format med det nye 
logo. Nils Thobo-Carlsen er klar med 
opsætning af holder til reklame for 
andre, når vi begynder at bytte. 
Resten udsættes.  

13. Referat fra 
tovholdermøde 
Næste møde d. 
28. juni. 

LK 
JE 
osv. 
 

Billettør Gruppen se 
bilag. 
 

Krav til de frivillige 
 
 
 
 
 
Samarbejdet med 
Nathan 

Vi skal have en diskussion om det at 
være frivillig, krav osv. DEr er nedsat 
en task force, som holder møde d. 22. 
juni og det sættes på som punkt på  
næste bestyrelsesmøde. 
 
Mettemarie Bjerregaard tager et 
møde med Nathan om flg. 1.  Når der 
lukkes skal Nathan skilte sættes i cafe 
området, 2. passagen til den store sal. 
3. Ting  der opbevares i gangen indtil 
store sal. 4. Gennemgang i store sal til 
kælderen. 
Hanne Holm fortsætter samarbejdet i 
forhold til event og udlejning. 
  

14.  Møder med 
Ringe Bio 

LK Ringe bio vil gerne have 
et møde med os om 
evt. samarbejde, 
sparring og 
erfaringsudveksling 

 Hanne Holm tager kontakt og aftaler 
et møde i september, hvor vi afsøger 
mulighederne. 

15.  pressemeddelels
e? 

   Intet 

16. Evt.    
 
 

  Intet. 
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Næste møde er d. 6. juli 
 
 


