
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 27. november 2009

Ekstra indbudte:
• Jacob Mahler (Lamme-Lørdag)
• Dan Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag/Lageransvarlig)
• Tommy ("Syndens By" arrangør)

Afbud:
• Pierre
• Mikael

Ikke fremødte:
• Michael

Formalia

1. Valg af dirigent og referent
Eli er dirigent og Kim referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Ikke færdigt endnu, så kunne ikke godkendes.

Nyt fra poster

4. Nyt fra formanden

1. Kim Cs teltpæle
Intet nyt

2. Jernalderhytte på Holbæk Naturskole
Bjarne vil gerne have hjælp af os. Han har brug for 3-4 personer til at sætte spær på plads, så tagdækkeren har noget ar kravle rundt på. Det skal gerne være i almindelig arbejdstid, da de ikke har mange
overtimer at give af.
Så en af de tilstædeværende skal tage ansvar for at finde folk og aftale videre med Bjarne.
Dan vil gerne stå for det og kontakter Bjarne

5. Nyt fra kassereren
Mikael var ikke til mødet

6. Nyt fra Kasernerådet (indbudt Dan)
Intet nyt

7. Nyt fra lageransvarlig - herunder nye retningslinier og lejepriser (indbudt Dan)

1. Ny plads til borde og bænke?
Vi har fået et nej til at have en container stående på KKs grund.
Dog er der stadig snak om fællesleje af rum andetsteds for alle brugere af KK, men det er stadig i planlægningsfasen

Kommende/Mulige arrangementer

8. Visionsweekend (Mikael)

1. Hvem skal deltage? Bestyrelse, arrangører, medlemmer, sponsorer?

2. Hvor lang tid skal der visioneres for?

3. Skal det være en hel weekend, eller kun en lørdag aften?

Mikael var ikke til mødet, men det blev foreslået at punktet blev taget op til generalforsamlingen i januar.

9. Onsdags-Orker - status/evaluering
Det går fint. Der er vist snak om at dele den åbne gruppe op i to grupper.

10. Lamme-Lørdag - status/evaluering (indbudt Dan og Jacob)

1. Antal deltagere
Ca. 15 med 3 ikke-medlemmer.

2. Udstyrsudlejning
Udskudt til efter nytår

11. Udstyrsdage - status/evaluering (Kim)
Intet nyt da der ikke har været afholdt noget i November

12. Tur til Krigslive VI - status (Eli)
Der er i skrivende stund 10 som skal med på turen

13. Syndens By - som R/R-scenarier (indbudt Tommy)

1. Finde en skole - hvem kan/vil hjælpe?
Vipperød skole blev foreslået som spilsted. Dan hjælper Tommy med at forhøre sig om det

2. Mere info
Tommy uddybede ideen bag scenariet lidt mere for bestyrelsen som syntes positivt om ideen.

Diverse

14. Åbent punkt

1. Kommunikation i Bestyrelsen (Kim)



Kim opforderede igen bestyrelsen til bedre intern kommunikation.

2. T-Shirts (Kim)
Kim har ikke kunnet få kontakt til Flexprint siden de flyttede. Han vil begynde at kigge sig omkring efter alternative steder at få lavet t-shirts hos.

Budding!


