Turneteater.dk - Bestyrelsen
Bestyrelsesmødet d. 15. marts 2022
Sted: Teater V, Valby
Referat
Mødedeltagere: Jørgen Hvidtfelt, Nikolaj Mineka, Pelle Koppel, Lars Ilum, Karen
Margrethe Eriksen, Torben Dahl og Ib Jensen.
Afbud: Peter Westphael
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden samt bestyrelsen
Karen Margrete informerede om at hun nu er medlem af bestyrelsen for Danmarks
Teaterforeninger.
3. Orientering fra koordinator
- forslag til årscyklus mhp koordination af sæson 23/34
Flg. blev vedtaget:
1/10 – 20/10, 2022: Open Call periode – Producenter registrerer/forslår titler
Indtil d. 31/10 kl. 23:59, 2022: Thumbs-Ups periode – Medlemsscener vurderer
forslagene, som vises på undersiden “ALLE FORSLAG”
Mandag d. 7/11, 2022: Kurateringsmøde – titler drøftes og Turneteater.dk udmelder
den TN-differentierede garantitildeling.
Samme dag holder Turnéteater.dk Generalforsamling
Senest onsdag d. 9/11: Afstemningsskemaer mailes til medlemsscenerne
Fredag d. 11/11, 2022: Frist for afstemning
Mandag d. 14/11, 2022: Udmelding om tn-optagede titler i sæson 23/24
OBS: DT-seminar d. 18. - 20. november i Musikhuset Esbjerg
Fra mandag d. 14/11, 2022: Bookingperiode
- driftsøkonomi sæson 21/22
Bestyrelsen tog det foreløbige forbrug samt restbudget til efterretning.
4. Sager til behandling
A:
Fortsættelse af drøftelser startet d. 26/1 vedr. udvælgelsesmetode og
kuratering af TN-repertoire – Se Jørgens opsamling vedhæftet.
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Drøftelserne kan optimalt resultere i en plan for et møde med PUS, hvis
drøftelserne munder ud i forslag til justeringer af rammeaftalen.
Desuden kan indholdet af medlemsmødet d. 10/6 tilrettelægges, som et resultat
af drøftelserne.
Bestyrelsen drøftede problemflader videre på baggrund af sidste mødes drøftelser
samt Jørgens opsamling heraf. Jørgen udarbejder et nyt notat og mailer til
bestyrelsen. Notatet danner udgangspunkt for forslag til justeringer af TN og GO til et
kommende møde i maj måned med PUS (Ib har anmodet om foretrædelse) samt
efterfølgende drøftelser/orientering på medlemsmødet d. 10. juni.
B:
Drøftelse af Statistikbehov
Er udviklet, dog ikke implementeret:
- Økonomi-opførelser: antal bookinger / antal billetsalg / garantiforbrug / sum af
anmodninger / sum af udbetalinger / geografispredning
- Registrering/Indtastning af GO-titler og bookingeffekt ift 1. og 2.
optagelsesrunde
(Vedhæftet Scenits statistik-notat af 22/2-21 drøftet og godkendt til B-møde
23/2-21.)
Kunne udvikles:
- Medlems/scenetal
- Udvælgelse af tn-repertoire: forslag/genre/producenttyper/hvilke optages
Bestyrelsen gav Jørgen og Ib bemyndigelse til at fortsætte udviklingen af
statistikmodulet. Bestyrelsen besluttede at statistikken skal laves én gang årligt i
form af et statistikkompendium med søjler og lagkager samt tolkninger af
tendenser til intern brug samt til PUS/SLKS samt medlemmerne.

5. Eventuelt
Nikolaj havde ønsker til optimering af bookingfunktionerne på sitet. Samme ønsker
har været drøftet for år tilbage og kan desværre ikke implementeres af tekniske
årsager.
Under kurateringsmødet blev der observeret af medlemsscener, der også er
producenter, på et tidspunkt havde bookingkalenderen fremme. Det skal fremover
pointeres, over for disse producenter, at novembermødet ikke må benyttes som en
markedsplads, da vilkårerne for samtlige producenter, der foreslår titler til TN, skal
være ens.
Referent: Ib Jensen
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