
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 11 februar 2011

Fremmødte: Vibeke, Lars S, Eli, Dennis, Pierre, Lars P og Kim.

Afbud: Dan

Ikke fremmødte: Martin

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Eli som dirigent og Kim som referent

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
Der er en masse papire der skal underskrives og sendes afsted. Kim prøver at holde en overblik uden at stresse helt ud.

5. Nyt fra Kasseren

1. Konto i Jyske Bank
Pierre har fået det sidste han skulle bruge for at vi kunne få oprettet en konto.

2. CPR-Numre til bank-papire
Ditto

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
Intet nyt

7. Nyt fra Lageransvarlig

1. Godkendelse af praksis for udlån af udstyr
Bestyrelsen har godkendt de nye regler

Kommende/Mulige arrangementer
8. Onsdags-Orker – status/evaluering
Der er kun 2 grupper nu. Vi skal se om vi kan finde en spilmester de yngre spillere. Kim snakker med dem og høre omkring om er er nogle som vil have tjansen.

9. Battleday – status/evaluering
Battleday bliver sat på pause indtil der er lidt flere til at hjælpe til med det.
Vibeke skriver en post om det på forummet.

10. Druknet Hest - status
Festen ligger d. 19/2. Folk fra R/R, Ravneborg og Høng-Crewet er inviteret.

11. GorrCon - status
Planen er at der skal ligge Gorr-Con i ugerne 17, 30 og 43.

12. Sommerferieaktiviteter
Elig, Vibeke og Lars S vil gerne stå for noget. De holder et møde hvor de aftaler hvilke ting vi skal lave i år.

13. Tur til Sensommerdrømme sammen med Høng-Crewet (Indbudt Dennis Christensen)
Vi har snakket om holdideer. Vi satser på at dette bliver vores fælles sommertur.
Vibeke holder kontakt med Dennis og aftaler en dato for møde hvor folk kan snakke karaktere og hold.

14. Tur til Noget om Helte
Dette er stadig kun på måske listen

15. Tur til Legendernes Verden III
LV III ligger i uge 21. Der er planer om at vi skal ud og spille Kro. Der satses på at vi bliver imellem 10-20 spillere på holdet.

Diverse
16. Børneattester
Udfyldt og afleveret til Kim som sender dem videre.

17. Reperation af foreningens trailer - status
Intet nyt

18. PR Gruppe
Dan har fortalt at han bare mangler at folde folderne

19. Åbent punkt
Gutjak kan godt li' tærte... uden fisk
---
Budding


