
Mødested: Kulturkasernen, Mødelokalet 16/8-2013 Tidspunkt: kl 2100-2230

Fremmødte: Esso, Gutjak, Pierre, Astrid, Kim.

Formalia
1. Valg af dirigent og referant
Dirigent: Kim. Referant: Astrid

2. Godkendelse af dagsorden
Indkøb flyttes fra nr. 15 til nr. 8 pga. relevans for resten.

3. Godkendelse af tidligere referat
Referatet fra sidste møde er gået tabt i computercrash og kunne ikke genskabes. Eneste relevante punkt gentages denne gang Ã‚Â»IndkøbÃ‚Â«, da Pierre ikke var til stede
sidst. Derudover snakkede vi om forberedelse til Rænkespil og Sommerferieaktiviteter, som også gennemgås i evalueringsperspektiv denne gang.

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
Intet.

5. Nyt fra Kassereren
Det er observeret at der er deltagere/NPC/arrangør til DNV, der ikke er registreret som medlemmer. Pierre sparker til dem. Vi har nu 44 registrerede betalinger.

6. Nyt fra Kasernerådet
Næste møde er 3. september.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Nogle flinke folk har rydded op i teltene - det er fedt.
a. Lager (telte der skal fixes, vanddunke der er døde etc)
Nogle tortugaer har brug for overkommelige reparationer. Et lille telt er rippet for reservedele, og ikke bedre værd end at smide ud. Et andet lille telt og et stort telt har brug
for overkommelige reparationer.
Vi har fire vanddunke, hvor tre lå med en sjat vand i, og derfor har brug for grundig rengøring. De bløde dunke kasseres.
Under rænkespil mistede vi tre krus, to forsvandt og et blev kasseret da det var flækket. en stor mængde af de små skeer er kasseret. Til gengæld fik vi en campwarmer og
nogle lanterner samt andre småting holdene havde købt privat. Lageransvarlige anmoder om at han får besked når der kommer nye ting på lageret, og om at køkkenting
pakkes ud og sættes på hylder.

8. Indkøb
Alle indkøb der ikke er til DNV eller GC, skal som udgangspunkt godkendes af bestyrelsen. Pierre foreslår et budget til hhv, kasseren og lageret, for ikke at forstyrre hele
bestyrelsen for småting. Det bliver godkendt at kasserer og lager hhv. har 500kr årligt til småindkøb. Der er tildelt 250kr resten af året.

Kommende/Mulige arrangementer
9. Net til Trailer
Til rænkespil manglede net til trailer. Det er lovkrav at ALT på traileren er spændt godt fast, og en god måde er at bruge et net. Esso og Kim var ikke klar over foreningen
havde et net. Pierre har det liggende i sin garage. Det nævnes at nogle af de sorte knapper på siden af traileren som net og stropper fæstes til, er knækket.

10. Sommerferie aktiviteter, hvordan gik det?
Essos Mafia live blev aflyst, da ingen meldte til. Eneste henvendelse var en efterskole der spurgte om vi kunne hyres, som blev vist videre til Rollespilsakademiet.
Astrids Fantasy Live Intro var generelt set en succes. Skrigende børn, masser af kaos, let regn. Trætte unger kom med glade forældre hjem, og mange gav udtryk for at ville
deltage til DNV. Hvis vi gør det en anden gang skal vi være opmærksomme på de større/bedre der kræver lidt mere spil.
Der er kommet evalueringsmail fra ungHolbæk samt invitation til efter-komsammen.

11. Rænkespil, arrangements medlemskaber, alt ok?
Rænkespil var en pose blandede bolcher for de deltagende.
Alle arrangementsmedlemmer blev registreret og betalte som aftalt.

12. DNV
Spiller næste gang d. 7. september. DNV har fået lavet fine visitkort, som bliver delt ud til HMD.

13. Elementernes Kamp
Næste spilgang er oplæg til Elementernes kamp d. 14. september. Vindpræsten kommer og bebuder at befolkningen skal rejse.
Ind til videre er der kun meget få tilmeldte, selvom Pierre har forsøgt at skrive rundt. Formanden er glad for at vi har et hold afsted. Det bemærkes at det er sjovt at de to
foreninger der arrangerer det ikke er medlemmer af Bifrost.

14. Gorr Con
Hovedarrangøren siger det går fint. Vi forbereder os på muligvis at få færre deltagere, nu Battleground ikke kan deltage med MTG-events som de plejer. De har dog tilbudt at
arrangere turneringer hvor folk selv har deck med, såsom Highlander og Standard. Esso undersøger om vi kan få boosters til draft fra Fanatic, og ellers vil Pierre spørge i
Pharaos.

Diverse
15. åbent punkt
a. Esso beretter at Chris overvejer at arrangere Demon under RR. Chris har bl.a. erfaring som arrangør af et vampirelive i Ringsted. Esso har henvist ham til retningslinierne
og opfordret ham til at sende et oplæg.
b. Kim siger budding. Pierre siger man kan godt spise tærte med fisk, hvis bare der er bacon nok på. Esso siger Fyrste spiller Justin Bieber. Gutjak siger jeg kan godt li tærte.


