
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 13 august 2010

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

Ikke fremmødte: Peter

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

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
Intet nyt

5. Nyt fra Kasseren
n+3.
Vi har fået betalt for reperationen af teltene

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
Intet nyt

7. Nyt fra lageransvarlig

1. Ny plads til borde og bænke?
Lars P har tilbudt at vi kan have borde og bænke stående ude ved hans forældre.
Lars P, Jakob, Dan og Kim flytter borde/bænke lørdag d. 14/8.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Ekstraordinær Generalforsamling i September
Pierre skriver forslag til vedtægtsændringer, inden vores deadline, og sender dem rundt til bestyrelsen.

9. Onsdags-Orker – status/evaluering
Den åbne gruppe har delt sig op i 2 mindre grupper. Dette burde gøre det nemmere for nye folk at være med i spillet.

10. Lamme-Lørdag/Battleday – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
Arrangørene har aftalt at holde en arbejdsdag så hjemmesiden kan komme up to date.

11. Druknet Hest - status
Kim har ikke kunnet få fat i Peter, så der er indtil videre ikke blevet aftalt nogen dato.

12. Sommerferieaktiviteter - evaluering
Det gik rigtigt godt. Der var 10 til at lave sværd og 13 til at male figure.

13. Udstyrsdag - Finde et andet sted?
Vi har sendt mails ud til forskellige skoler for at prøve at finde en anden lokation til Udstyrsdagene.

Diverse
14. Server
Søren har givet foreningen et tilbud på at have vores server stående. Bestyrelsen har takket ja til tilbuddet og bedt om at få sendt regningen til vores kasserer.

15. Reperation af foreningens trailer (ledning og næsehjulet)
Pierre vil køre ud med vores trailer og få den lavet.

16. PR Gruppe
Der er lavet en aftale med Hack'n'slash om at lave en arena nede ved butikken når der er natløb i holbæk d. 27/8.

17. Åbent punkt
Tur til Legendernes Verden:
Der er indtil videre 2 som skal afsted og 8 personer som overvejer det.
---
Budding!


