Møde d. 03-05-16
Ursula, Maija, Johanne og Signe
Hurra!! Signe er nyt medlem af pavillonen og vil gerne indgå i vores aktive team :D
Det var lidt svært for os at gennemgå sidste mødes punkter til i dag da vi ikke vidste hvad de
konkret indebar.
1) Facaden: Vinduet bliver fikset – der er kontakt til glarmester og dato er ved at blive
aftalt.
Skilt: Det kunne være rigtig godt med skiltning på pavillonen mur sådan at
forbipasserende kan se hvilket sted vi er. Nogen der kunne tænke sig at stå for det?
Johan vil du designe?
2) Åbningstider: ? .. Vi vidste ikke hvad vi skulle diskutere 
3) Ny pop-up-shop:
Dato: 8.-10. juli
Tekstil pop-up-shop. Lave opslag på Facebooktil tekstil-interesserede sælgere.
Behøver ikke kun være tøj – kan være alt i tekstil.
Johanne behøver hjælp til en tekst (genbrug keramik-tekst) og Mathias til at lave
kontrakter og holde styr på penge.
Skiftende udstillere?
Andre pop-up-ideer: smykker, træ/snedker, grafisk arbejde, fotografi
Andre ideer til arrangementer:
 Noget med snaps – Signes veninde brygger og er ret seriøs med det. Kunne man
gøre det til en pop-up-butik eller et event eller lignende?
 Salon – samle folk til en aften hvor der sker forskellige ting (oplæsning, oplæg,
udstilling). Kunne være tema-baseret. Eksempelvis kunne temaet være ”rejse”
med fotografi-udstilling, oplæg fra en der har rejst etc.
 Filmaften / sleep-over. Kasper og Signe har projekter. Evt. også bare for os
medlemmer som et hyggeligt indslag.
 Vild fest i pavillonen - SOMMERFEST. Pynte den helt op med diskolys, røg,
drinks. Gå all in. Evt. bare for os medlemmer og muligvis vores venner.
OBS: Træplader på toilettet skal flyttes tilbage til pavillonen
Penge:
Skal vi finde en ny løsning til udstillere? texbetale inden udstillingen halvdelen af
medlemsafgiften, 300 kr, som enegangsbeløb plus 50 kr. pr mån i ’6’ måneder.
Buffer-konto til eventuelle skader?
Forsikring til pavillonen?
Tjek hvad vi skal tage højde for.
Evt. spørge de andre pavilloner.

Problem med at få folk til vores månedlige møde og få folk til at svare og kommunikere ud
hvad der sker. Det er nødvendigt med kommunikation og at alle ved hvad der foregår da alle
jo er med i pavillonen og gerne vil vide hvad der foregår. Når der bliver taget nogle
beslutninger om nye udstillere eller andet informerer man det ud til de andre medlemmer og
vedhæfter evt. link til kunstner eller lignende.
Næste måned skal mødet foregå i pavillonen og vi spiser pizza og drikker øl for at samle
folk og hygge.
Coverbilledet til vores gruppe skal fungere som en kalender/oversigt over de næste vigtige
datoer. – Johanne står for dette.


Maija undersøger maling til pavillonen

KALENDER - foreløbig



Maj måned:
Christiane fernisering d. 6.
Juni måned:
Johans to veninder laver hhv. tekstil som hænger på væg og noget skulptur-lignende.



Juli måned:
Pop-up-shop d. 8.-10. juli
Sommerfest 30. juli eller 6. august?



August måned:
Marie Louise Kold og Brian Ulbrechtsen laver ny installation.
Tjek med Brian hvornår hans udstilling skal være ift. sommerfest



September måned:
Evt. ny pop-up-shop
Måske: Stella – laver dystre tegninger

Dagsorden til næste møde







Evaluering af Christianes udstilling
Er der styr på næste udstilling?
Finde make-over-dag
Beslutte sommerfest dato og planlægge
Kulturnat til oktober – hvad skal der ske?
Betalingsmuligheder for udstillere – skal det justeres?



Se på aktiviteter i byen ift. pavillonens tema – eks: jazzfestival, modeuge (10.-12.
august – onsdag, torsdag, fredag).

