Referat fra mødet i Pavillon no. 11 - 2016.08.02
Deltagere
Mathias
Maria
Maija
Brian

Dagsorden
1) Henvendelse vedr. modeugen
2) Betaling for at udstille
3) Brug af lokalet
4) Logo i vinduet
5) Arbejdsdag og sommerfest
6) Kulturnat
7) Oktober-december
8) Gitre på dørene

1) Henvendelse vedr. modeugen
Maria snakker med Brian om der er plads til at de låner lokalet.

2) Betaling for at udstille
For at sikre at udstillerne betaler det de skal, så ændrer vi betalingsbetingelserne.
Som sædvanlig skal udstillerne binde sig som medlemmer i 12 måneder, men de skal også forudbetale de
sidste 6 måneder.
Dvs. at de når udstillingen starter skal betale:
- 600 kr. for vand, varme og el
- 300 kr. for de sidste 6 måneders medlemskontingent
- 1.000 kr. i depositum
- 50 kr. for den første måned i det faste medlemskab
Der skal laves ny kontrakt hvor det specificeres at vi står for alt markedsføringsmateriale og at der ikke kan
komme andre logoer på materialet end vores.
Skrive ind i kontrakten at skiltet skal ud på gaden i åbningstiderne, med den korrekte plakat på

3) Brug af lokalet
Vi vil fremadrettet tage 1.000 kr. for en dag, og ellers 500 kr. for yderligere dage.

4) Logo i vinduet
Johanne vil koordinere med Signe at vi kan få logo + hjemmesideadresse i vinduerne.
Vi skal samtidig få ophængt en ramme i vinduet hvor vi løbende kan udskifte åbningstider og kommende
udstillinger.

5) Arbejdsdag og sommerfest
Vi afholder arbejdsdag og sommerfest d. 17. september fra kl. 11.00 Vi planlægger flere detaljer når vi
kommer tættere på. Mathias står for at planlægge arbejdsdagen. Vi får DJ, lys og lyd (diskokugle) til om
aftenen.

6) Kulturnat
Der er kulturnat d. 14. oktober.
Ursula vi gerne stå for at vi kommer i folderen igen i år.
Hvad vi skal lave af arrangement er stadig uafklaret

7) Oktober-december
Oktober: Kulturnat + evt. udstillinger
November: Ikke noget endnu men gerne pop-up shop. Evt. smykker
December: Julemarked + Lysudstilling - Maria vil gerne stå for at planlægge det

8) Gitre til vinduerne
Mathias kontakter arkitekten for at få gitre på dørene

