
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 12. juni 2009

Ekstra indbudte:
Stine Svensmark (arrangør af sommertur)
Søren Steinmetz (afgående lageransvarlig)
Natasja Pedersen (DGI Landsstævne/Lamme-Lørdag)
Jacob Mahler (Lamme-Lørdag)
Dan Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag)
Lars Gutjak Poulsen (GorrCon)
Simon Søgaard (mulig ny LL arrangør)

Afbud: Mikael, Dan, Natasja og Stine.

Fravær uden afbud: Lars P, Jacob, Simon.

Fremmødte er: Pierre, Eli, Monica, Michael, Lars, Kim og Søren.

Formalia

1. Valg af dirigent og referent
Pierre valgt som dirigent og Kim som referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster

4. Nyt fra formanden
Vi skal havde fjernet punktet Events fra R-R hjemmesiden. Hvis vi bliver kontaktet om det i fremtiden vil vi henvise til firmaer vi kender til.
Kassernen vil rette i deres bookingsystem så der helst ikke sker de fejl som der har været igen.
Bestyrelsesmødet i Januar vil blive flyttet til anden dato som ikke er fastlagt endnu.

5. Nyt fra kassereren
Mikael ikke fremmødt, så punktet blev sprunget over.

6. Nyt fra Kasernerådet (indbudt Dan)
Dan ikke fremmødt, så punktet blev sprunget over.

7. Nyt fra lageransvarlig (indbudt Søren) - herunder nye retningslinier og lejepriser og hvervning af ny lageransvarlig
Søren har haft kig på nyt sted til lager. Der er tanke om nyt laver i samarbejde med teaterfolk, hvor vi kan opbevare større genstande, såsom vores borde og bænke. Der er
tale om plads ude ved Østerled.
Der har været oprydningsdag på vores lager og det gik rigtigt godt. Der er fundet skader på teltene Pinky og Gutjak som skal laves. Vi har skrevet rundt for at finde en
syerske.
Låsene på lageret vil blive skiftet ud med en programmerbar kodelås for at gøre den lageransvarliges job nemmere i fremtiden.
Der overvejes en afløser til jobbet som lageransvarlig.

Kommende/Mulige arrangementer

8. Tirsdags-Trillerier - status (indbudt Lasse)
Opgave til Kim - Snak med rollespilsgruppe om fremtidigt spil på kasernen om onsdagen.
Opgave til Pierre - Sæt OO ind i kalenderen.

9. Det ny ny ny LL - status (indbudt Simon)
Simon ikke fremmødt, så punktet blev sprunget over.

10. Efterårsweekend (Det ny GorrCon) - status (indbudt Lars)
Søren siger at der er blevet booket lokaler til GorrCon.

11. Lamme-Lørdag - status (indbudt Natasja, Dan og Jacob)
Hverken Natasja, Dan eller Jacob fremmødt, så punktet blev sprunget over.

12. Landsstævnets "Små fællesskaber" - status (indbudt Natasja)
Pierre informere at der er kommet Mjød fra vores sponsor.
Der er pt. 15 tilmeldte.
Der er planlægningsmøde i næste uge.

13. Sommertur - status (indbudt Stine)
Vi vil forsøge at få hvervet flere folk med til scenariet.
Høng-Crewet vil få 50 % rabat på leje af udstyr fra os til Den Sidste Dag.

14. Udstyrsdag (Kim)
Opgave til Kim - Forsøge at booke lokaler til Udstyrsdag. Enten d. 26/9 eller d. 19/9.

Diverse

15. Kim Cs teltpæl - status?
Der har været en del snak frem og tilbage og Kim C har sagt at hvis vi ikke gør noget vil han give sagen videre til sin advokat.
Vi har bedt DGIs jurister om at kigge på sagen.

16. Tage billeder til Bestyrelsessiden af de sidste - Pierre huske at tage kamera med
Pierre har glemt kamera, så det udskydes endnu en gang.

17. Åbent punkt
Opgave til Kim - Bestil 2 x XXL og 4 x XL IDIOT t-shirts.

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


Opgave til Kim - Lav tråd på R-R forummet om jubilæums t-shirts.
Opgave til Kim - Der skal laves en rød Pyro t-shirt.
-----
Budding
-----
Jeg kan godt li' tærte... uden fisk.


