
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 11. september 2009

Ekstra indbudte:
Søren Steinmetz (afgået lageransvarlig)
Natasja Pedersen (Lamme-Lørdag)
Jacob Mahler (Lamme-Lørdag)
Dan Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag/Lageransvarlig)
Lars Gutjak Poulsen (GorrCon)
Michael Keller (GorrCon sponsor)

Fremmødte: Mikael, Søren, Jacob, eli, Lars P, Dan, Michael K, Kim, Pierre

Ikke Fremmødte: Natajsa

Afbud: Michael J, Monica, Lars S

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

1. Kim Cs teltpæle
Intet nyt

2. Jernalderhytte på Holbæk Naturskole
Det er sandsynligt at det først bliver til foråret.

5. Nyt fra kassereren
Medlemstal er n+2 -

6. Nyt fra Kasernerådet (indbudt Dan)
Der er åbent hus den 25/9 på kasernen. Vi skal finde folk stil at dukke op og representere R-R med en stand samt til at passe madboden da det er vores tur. Derudover skal vi
medbringe en kage.
Pierre spørger Maibritt som hun vil lave en kage og indtil videre har Lars og Dan sagt at de gerne vil stå for stand og madbod og at de vil prøve at finde en eller to ekstra til
at give en hånd med.

7. Nyt fra lageransvarlig
Dan høre omkring plads hos Mikkel til vores borde og bænke.
Dan hører også om det er muligt at placere bordene på græsset bagved kasernen - under en pressenning eller i en container.

Kommende/Mulige arrangementer

8. Onsdags-Orker - status
Det går fint, der kigger folk forbi fra tid til anden og ser hvad vi laver.

9. Gorr Con, 23.-25. oktober - status (indbudt Lars)
9 tilmeldte på skrevne tidspunkt. Der er snak om Magic og Hordes/Warmachine turneringer, samt lidt Blodbowl.
Der skal skaffes en person eller to til at lave mad til folk, men Lars sagde at han havde nogle i tankerne.

10. Lamme-Lørdag - status (indbudt Natasja, Dan og Jacob)
Natasja har forladt gruppen grundet manglede tid.
Michael K har foreslået spil hvert 14. dag og har tilbudt sin hjælp.
Foreløbigt er første spilgang sat til d. 3 oktober.
Når den første spilgang er overstået vurderes det hvornår næste gang skal være, og hvor tit der skal være spilgange.

11. Udstyrsdag, 19. september - status (Kim)
Ikke så meget nyt her. Dagen er fastsat og lokaler er booket, så det er bare at se hvor mange som dukker op.

12. Tur til Krigslive VI (Pierre)
Der er mange som har talt om at tage af sted på en tur sammen med andre foreninger, blandt andet Altercor og Høng Crewet. Det er aftalt at der skal være møde til Gorr
Con.

Diverse

13. Tage billeder til Bestyrelsessiden af de sidste - Pierre huske at tage kamera med
Lars S var her ikke i dag, så det var lidt svært at tage et billede.

14. Åbent punkt

Mikael foreslog en Visionsweekend som punkt til næste bestyrelsesmøde.
-----
Dan og Eli har holdt en event ude på Ladegårdsskolen og giver et bidrag til R-R
-----
Budding

http://www.r-r.dk/bestyrelsen.asp

