
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 19 november 2010

Fremmødte: Dan, Lars S, Pierre, Lars P, Kim og Jonas

Afbud: Eli, Vibeke og Martin

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Lars P er dirigent og Kim er 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
Webhosting skal med i vores buget
Bestyrelsen overvejer at skifte tilbage til Jyske Bank eftersom der stadig er store problemer med Danske Bank

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
Der vil i fremtiden blive lavet et "lille" åbent hus og et "stort" åbent hus.
Planen er at første gang bliver med Middelalder som tema

7. Nyt fra lageransvarlig
Vibeke har fået en nøgle til vores lager og hjælper Dan med tjansen som lageransvarlig

Kommende/Mulige arrangementer
8. Generalforsamling Evaluering
Det gik fint. Lars P retter lidt i referatet og ligger det online

9. Onsdags-Orker – status/evaluering
Alle 3 grupper spiller i øjeblikket i cafeen og har så vidt vides ikke nogle problemer med det.

10. Lamme-Lørdag/Battleday – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
Arrangørene overvejer en ny form for regler og karakterudvikling.
Jonas overtager Jakobs plads når han smutter til udlandet.

11. Druknet Hest - status
Bliver i februar. Kim ligger en fast dato som ikke kommer i vejen for andet.

12. Udstyrsdag - status
Kim har svært ved at få fat i sin kontakt. Han forsøger et par gange til inden vi rammer julen.

13. GorrCon
Planen er at der skal afholdes GorrCon i ugerne 3, 17, 30 og 43 i 2011.
Lars P kigger på alternativer til mad så vi slipper for pizza.

14. Dato til Bestyrelsesmøder og Generalforsamling i 2011
Lars P kigger på datoer og får dem godkendt hos bestyrelsen.

Diverse
15. Høringsbrev til Kommunen – Naturskolen
Bestyrelsen syntes at forslaget ser fint ud og giver Pierre et ok til at sende det til kommunen.

16. Reperation af foreningens trailer - status
Intet nyt

17. PR Gruppe
De arbejder på en folder som skal komme en gang i starten af det nye år.

18. Åbent punkt
Vi skal have flyttet borde og bænke indenfor inden vinteren rigtigt rammer. Lars P, Dan og Kim finder en dato og folk til at hjælpe.
---
Dan kan godt lide tærte. Addendum: Uden fisk!
---
Budding!


