
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 26 marts 2010

Fremmødte: Jakob, Lars P, Eli, Pierre og Kim.

Afbyd: Lars S, Dan.

Ikke fremmødte: Vibeke og Peter.

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Eftersom vi ikke var så mange, så valgte vi ingen dirigent. Kim var referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster
4. Nyt fra formanden

1. Kim Cs teltpæle
Intet nyt

5. Nyt fra Kasseren
Lars S havde meldt afbud, men havde umiddelbart ikke noget nyt.

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
Dan havde meldt afbud, men havde umiddelbart ikke noget nyt.

7. Nyt fra lageransvarlig

1. Ny plads til borde og bænke?
Intet nyt

2. Reparation af telte
Eli tager kontakt til en sejlmager. Pierre sender kontaktinformationerne til Eli.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Generalforsamling i November?
Det er en god ide som vi skal arbejde videre på.

9. Onsdags-Orker – status/evaluering
Det går glimrende.

10. Lamme-Lørdag – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
De skifter navn til Battleday og ændre den måde som spillet foregår på.
Første gang med det nye system bliver i Maj.
Reklamerne har hjulpet. Der er kommet en masse nye folk.

11. Udstyrsdag – status/evaluering (Kim)
Udstyrsdagene vil vende tilbage til efteråret. Der er en masse som har vist interesse for det.

12. Tur til Krigslive VI – status (Pierre)
De er ved at få styr på det sidste, men bliver helt sikkert klar til turen.

13. GorrCon - evaluering (Lars P)
Det endte med et overskud på 302 kroner.
Der var 80 deltagere og folk virkede positive
Et regnskab fra GorrCon kan findes her.

14. Druknet Hest - status
Vi lejer ikke et fælleshus som vi havde snakket om. Det bliver nok for dyrt i forhold til hvor mange der kommer til en Druknet Hest.
Vi undersøger om AOF lokalerne er en mulighed.

15. Affaldsindsamling d. 18/4 - status Der er godt styr på det. Eli står for kakao og Bjarne står for kage.

16. Sommerferieaktiviteter - status
Vi har fået bevilget 10.000 korner.

Diverse
17. Medlemskort
Lars S havde meldt afbud, så det bliver taget op på næste møde.

18. Jernalderhytten på Naturskolen (Pierre)
Vi venter på at Bjarne kontakter os omkring det.

19. Åbent punkt

Svartider
Detbat omkring svartider fra bestyrelsen skal tages op på næste møde.
----
Visionsdag
Evaluering af Visionsdagen skal tages op på næste møde.
----
Flytning af server
Vores server skal flyttes. Der vil blive posted info omkring flytningen på debatten, så folk ved hvilken dato at vores hjemmeside ikke er tilgængelig.

http://www.r-r.dk/download/Regnskab_GC_Marts_2010.xls

