
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 13 Maj 2011

Fremmødte: Eli, Dan og Kim

Afbud: Lars S, Pierre og Lars P

Ikke fremmødte: Martin og Vibeke

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Kim er begge dele

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
Intet nyt

5. Nyt fra Kasseren

1. Konto i Jyske Bank - Status
Kontoen er oprettet og overførslen af vores penge er blevet sat igang.
Der er kommet penge ind på den nye konto fra vores LVIII deltagere

2. Kontakt til Kasseren
Kim har talt med Lars der har sagt at han vil blive bedre til at svare på mails

3. Kontingentopkrævning for 2011
Intet nyt (eftersom Lars ikke var til mødet)

4. Opdateret medlemsliste
Intet nyt (eftersom Lars ikke var til mødet)

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)

1. Ny repræsentant
Folk far besturelsen har foreslået at Eli bliver vores nye Kasernerådsrepresentant. Eli har sagt at det vil han gerne.

2. E-mails til og fra Kasernerådet Vi skal forelå en samlet e-mail adresse til Kasernerådet som gør det nemmere at få kontakt til dem alle uden at skulle have et hav af e-mail adresser liggende.
Vores kontakt-mail er fortsat bestyrelsens e-mail.

3. Representant til Åbent Hus Styregruppe
Eli blev også foreslået her. Han sagde at det ville han gerne.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Vi skal havde lavet en optælling af hvad der er på lageret. Der er nogle af de ting som står på vores hjemmeside som ikke passer mere.
Lars P har en sækkevogn stående på lageret som han regner med at han fjerner snart

Kommende/Mulige arrangementer
8. Sommerferieaktiviteter - status
Der bliver afholdt en Tegnedag og en Skrive historier dag. Ifølge Eli er der styr på det.
Tilmeldingen åbner d. 17/5.

9. Onsdags-Orker – status/evaluering
Det går fint. Der er fortsat 3 grupper der spiller fast deroppe.

10. Ny Kampagne i Holbæk - status
Der var ikke dukket nogle op til at fortælle om det, så intet nyt.

11. Druknet Hest
Lars P har invitationer liggende som han skal sende ud.

12. GorrCon - evaluering
Der var 40 besøgende fredag, 50 lørdag og 8 søndag. Søndag var stort set kun oprydning.
Lars P regner med at tage sin egen spilsamling med i stedet for foreningens i fremtiden. Den blev ikke brugt hele weekenden.

13. Tur til Elementernes Kamp II
Vi syntes at folk skal tage med, men vi stiller ikke med noget hold.

14. Tur til Sensommerdrømme sammen med Høng Crewet - status
Høng Crewet har meldt fra på Sensommerdrømme, så folk der stadig vil være med ender nok fordelt på andre hold.

15. Tur til Legendernes Verden III - status
Der er 16 på holdet og 2 overnattende gæster. Der er blevet lavet et revideret buget.

16. Holbæk Middelalderdage
Bestyrelsen har været ude og set på område hvor det er planlagt at det skal afholdes. Der er også en hjemmeside på vej hvor det bliver muligt at indmelde sig som deltager
eller medhjælper.

Diverse
17. Ny hjemmeside - status
Folk har haft svært ved at finde tid til at gennemgå de opgaver som der ligger inde på vores forum, så der er ikke sket så meget på den front.

18. Gaskøleskab til foreningen - status
Lars P har købt stof til at overdække det med.
Vi kan dog ikke købe køleskabet før vi har fået overført penge til vores nye konto.

19. PR Gruppe
Intet nyt



20. Åbent punkt
Dan kan godt lide tærte uden fisk.
---
Fuck budding... vi er trætte.


