
Referat af bestyrelsesmøde, fredag d. 22. marts 2013 kl 21:00-22:30
Mødested: Kulturkasernen, Mødelokalet
Fremmødte: Esso, Astrid, Kim, Pierre og Gutjak.

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
- Esso dirigent, Pierre referent

2. Godkendelse af dagsorden
OK

3. Godkendelse af tidligere referat
OK

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
Intet nyt.

5. Nyt fra Kassereren
Der er kommet mail fra Bifrost om indsamling af data til DUF.
Antal medlemmer n+6.
Regnskaberne for Gorr Con og DNV er skilt ud i egne del-regnskaber. De har også fået sine egne bankkonti og dankort.

6. Nyt fra Kasernerådet
Esso var desværre syg.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Intet nyt.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Alex (BG) vil gerne reklamere til Holbæknatten (31. Maj), måske bruge nogle telte/folk til noget leg
Vi vil meget gerne. Skal have fundet ud af hvem der skal være tovholder (Pierre, Esso og Kim vil gerne hjælpe med ikke være tovholder).

9. Pølse Kursus
OK at 2 medlemmer fra henholdsvis GC og DNV grupperne kommer på R/R-betalt kursus (prisniveau som e-learningen).

10. Magasinet Rolle|Spil
Har ikke fået aftalt det med Battleground endnu. Men planen er at købe abonnementer, så hvert medlem kan få bladet.

Diverse
11. Åbent punkt
- Elementernes kamp - afholdes af Regionsråd Sjælland og øerne
Esso får noget mere info. Men planen er at det skal holdes på Sjælland eller noget.

- Sommerferie-Aktiviteter
Vi har 2 arrangementer: Intro til fantasy-liverollespil (alle aldre) og Intro til mafia-liverollespil (fra 15 eller 16 år).
Har fået bevilliget penge til begge arrangementer.

- Gorr Con
Sidste gang var der optimeret på kiosken. Det virkede, og salget var langt bedre.
Næste gang er 19.-21. april 2013. Igen på AOF. Vildere end sidst! Nu med oppustelige spiked clubs.

- DNV
Sidste gang væltede det hele. Næste gang har vi kroen i Multihuset.

- Medlemstal til kommunen
Fejl rettet.


