
Referat for Bestyrelsesmødet Fredag d. 13. marts 2009.

Fremmødte er: Pierre, Eli, Stine, Thormod, Søren, Monica, Lars P, Dan, Mikael og Kim.

Formalia

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

Formanden vil gerne have en fremhævning/præcisering af opgaver tildelt og accepteret under hvert punkt i referatet.
Derunder også hvornår man forventer at opgaven er udført.
Bestyrelsen fik en snak omkring ovenstående.

2. Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen hoppede lidt imellem nogle punkter, men godkendt.

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Vision og mål for 2009

4. Hvad er bestyrelsens vision for 2009, og hvad vil vi gerne opnå?
Flere i bestyrelsen ser det udelukket som en administrativ opgave og vi sætter derfor visionen om 2 GorrCon ned til én enkelt som indtil videre er planlagt til uge 43.

5. Svartid på mails og forum-indlæg. Forskel på to og cc.
Pierre gav en kort tale omkring forskellen på TO og CC i emails.

Kasernen

6. Status på nøgler til yder-døren.
Der vil blive checket yderligere op på sagen.

7. Kasernerådet - sket siden sidst? (indbudt Dan)
Dan fortalte at der er åbent hus på kasernen Fradag d. 27. marts og at foreningen gerne skal have nogle til at repræsentere sig deroppe. Dan, Kim og Lars P tager derop.

8. Lokalereservationer - frist er 1/4.
Der blev talt lidt om dage der skal bookes og indtil videre skal følgede datoer bookes. 6/6 - 7/6 og Tirsdage. Ud over dette booker vi til generalforsamlingen samt
bestyrelsesmøder en ekstra gang for en sikkerheds skyld. Eli står for at booke lokalerne.

9. Lageret - status? (indbudt Søren)
Der blev talt omkring datoer for en eventuelt oprydningsdag og Lørdag d. 6. Juni blev valgt.

Medlemmer og administration

10. Bankkonto - hvad er der besluttet?
Vi beholder Danske Bank som foreningens bank. Mikael sørger for at få lavet hævekort.

11. Antal medlemmer lige nu
n+2

12. Tidligere medlemmer - status på hvervebrev
Monica får skrevet hvervebrevet rent inden d. 27/3.

13. Medlemskort - status?
Kim havde lavet 8 forskellige designs hvorfra eet blev valgt. Kim laver designet færdigt og sender de udfyldte kort til Pierre til udskrivning.

14. Medlemsrabatter og støttesider
Efter diskussion blev bestyrelsen enige om at der ikke skal være reklamer på hjemmesiden. Pierre tager kontakt til Ragnerok.

Arrangementer

15. Tirsdags-Trillerier
Lasse Nielsen vil gerne være ansvarlig for TT. Pierre snakker med ham omkring det.

16. Det ny ny ny LL - status?
Bestyrelsen tager kontakt til arrangørerne og høre hvordan det går. Pierre invitere dem til næste bestyrelsesmøde.

17. Affaldsindsamling d. 19. april [link] - status?
Eli står fortsat for varm kakao.

18. Forårsweekend (Det ny GorrCon) - status/godkendelse
Forårsweekenden er droppet så der kun bliver eet GorrCon i år. Se punkt 4.

19. Idé: Mini-Krigslive - hvem kan arrangere det i for-sommeren?
Dan vil gerne stå for noget kamp til folket.

20. Deltagelse i Landsstævnets "Små fællesskaber"
Vi venter på svar fra DGI. Skulle komme tirsdag d. 17/3.

21. Sommertur - endelig godkendelse (indbudt Stine)
Planer om infodag hvor Steffen ville komme og forklare om scenariet og hvor der kan tales om karaktere. Stine vil smide et buget sammen og sende det til bestyrelsen.
Stine givet dispentation fra retningslinierne for sommerture - omkring gyldigt førstehjælpsbevis. Stine har et bevis, men har ikke været på årligt opfriskningskursus, og kan
ikke nå det inden turen. Bestyrelsen vil gerne have noget igang nu, så der sættes ikke noget krav om beviset.

Diverse

22. LRs våbensikkerhedsudvalg

http://www.r-r.dk/kalender_vis.asp?Arrangementid=115


Pierre, Eli og Lars S står for våbencheck hos R-R.

23. Kim Cs teltpæl - status?
Vi har lavet en aftale med Kim C om fordeling af udgifter. Bilag kommer fra Kim C, bliver betalt og så er sagen ude af verdenen.

24. Tage billeder til Bestyrelsessiden
Der mangler at blive taget billeder af Lars S og Michael, men resten er ordnet.

25. Åbent punkt

Mikael fortæller om LR generalforsamlingen.
------
Budding

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

