
Referat af Bestyrelsesmøde fredag d. 19 Oktober 2012
Mødested: Kulturkasernen, Cafeen
Tidspunkt: kl 20-22

Fremmødte: Pierre, Andreas Esso, Lars Gutjak og Jonathan (DNV)
Afbud: Eli
Ikke fremmødt: Dan

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Lars & Pierre

2. Godkendelse af dagsorden
OK

3. Godkendelse af tidligere referat
OK

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
Intet

5. Nyt fra Kasseren
Antal medlemmer: n+4.
Mangler regnskab fra DNV.

6. Nyt fra Kasernerådet
Vi skal stille en repræsentant til Åbent Hus udvalget.

7. Nyt fra Lageransvarlig
En masse ting har været ude til DNV, Firefly.
Mangler stadig at få lavet reol til teltene.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Gorr Con
Der er GC næste gang 16.-18. november. På AOF.
Søgt Bifrost pulje om støtte til indkøb af spil til turnering, etc.

9. Den Nye Verden
25-30 deltagere. Forventer en masse flere næste gang, hvor vi har bestilt meget bedre vejr.
En masse praktiske ting manglede den sidste afpudsning.
Meget positiv feedback fra deltagerne.

10. Bifrost Generalforsamling (16.-18. nov)
Det ligger oveni Gorr Con.
Andreas forsøger at finde bil, og køre derind hvis der er meget interessante eller vigtige punket på dagsordenen.
Hvis andre vil med, SÅ SIG TIL. Vi vil meget gerne have et medlem afsted, så vi kan få indflydelse.

11. DGI ekstraordinære årsmøder (31/10 kl 19, Roskilde)
De vi lægge Nordvestsjælland og Roskilde sammen. Det vil nok ikke påvirke os det store, især fordi de lægger op til at beholde administrationen på Nyvang.

12. R/R kro til LV?
Vi kan få nogle fribilletter for at stille med en kro. Desuden penge til stemningsmad og lys og lign.
Drikkevarer og maden til deltagerne sørger arrangørerne for. Det leveres til kroerne af dem.
Måske nogle gratis drikkevarer til krofolkene. De er åbne for forslag for andre ting, og kan måske finansiere det.
Alle racer er tilladte. De fleste spiller dog mennesker.
Næste spilgang er d. 9.-12. maj 2013 (Kr. Himmelfart-weekenden)
Lasse har snakket om nok gerne at ville spille kro. Esso skal spille noget andet derude (og være ingame-mester).

Diverse
13. Åbent punkt

Regionsrådsmøde i Bifrost i næste weekend. Esso og Gutjak tager derind. Hvis andre gerne vil med, så skal de aftale det med dem.

Webside/Forum - Vi prøver at låse forumet, og fremover lade kommunikationen foregå på facebook. Det skal dog ikke slettes, men kunne genåbnes hvis der bli'r brug for det
(f.eks. til planlægning af plot og lign.).

Snak om at arrangere en R/R-tur til Rænkespil d. 12. -27. juli 2013. Nok noget med at spille dels et hold af lejesoldater og dels et hold af folk der støtter op om Essos lumske
planer.


