
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 29 januar 2010

Ekstra indbudte:

• Jakob Mahler (Lamme-Lørdag)
• Dan Thrane Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag/Lageransvarlig)
• Tommy (”Syndens By” arrangør)
• Michael Keller (GorrCon sponsor)

Fremmødte: Dan, Peter, Eli, Vibeke, Jakob, Flemming, Kim, Lars P, Lars S og Pierre

Afbud: Michael og Tommy

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Eli som dirigent og Kim som 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
2. Jernalderhytte på Holbæk Naturskole
Dan så gerne at en anden bliver ny kontaktperson. Pierre sagde at han gerne ville.

5. Nyt fra kasseren
Intet nyt

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
Intet nyt

7. Nyt fra lageransvarlig

1. Ny plads til borde og bænke?
Intet nyt

Kommende/Mulige arrangementer
8. Onsdags-Orker – status/evaluering
Det går fint. Der er i gennemsnit 10.8 mennesker per gang.

9. Lamme-Lørdag – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
Der er blevet omdelt en god sjat flyers. Jakob har været ude med reklamer på Holbæks skoler + Vipperød skole.
Der skal eventuelt også reklameres i et nyt rollespilsblad når det kommer på gaden.

10. Udstyrsdag – status/evaluering (Kim)
Det gik rigtigt godt i januar. Der kom 8 personer og det var ganske hyggeligt.
I fremtiden vil der også blive åbner for ikke-medlemmer så flere kan komme og være med.

11. Tur til Krigslive VI – status (Pierre)
Pierre siger at alle har tilmeldt sig og pikker lidt til Eli

12. Syndens By – status (Indbudt Tommy)
Syndens By er blevet sat i bero indtil videre. Det har ikke været muligt at finde et spilsted

13. GorrCon (Indbudt Michael)
Bestyrelsen har pålagt Lars P at der skal laves et buget samt at alle aftaler der laves med Hack'n'Slash skal være skriftlige til begge parters fordel.

14. Sommertur
Bestyrelsen havde indviteret Flemming Kaaber til at komme forbi og fortælle lidt om Kongens Epilog og Tempus Vivo's sommerscnarie.
R/R holder i år ikke nogen stor fælles sommertur. Dog opfordre bestyrelsen folk til at finde sammen i mindre hold og selv vælge hvad de helst vil med til.

15. Druknet Hest
Bestyrelsen prøver at finde lokaler og aftaler derefter en dato.

16. Visionsweekend
Visionsweekenden bliver kun en enkelt dag. Steder bliver på Break Point og datoen er lørdag d. 27/2 fra klokken 9 til 17. Alle er velkomne.

17. Sommerferieaktiviteter
Eli, Dan og Vibeke tager til mødet hos ungdomsskolen og prøver at få noget på benene.

Diverse
18. Dato for bestyrelsesmøder samt Generalforsamling
Følgende datoer er der planlagt bestyrelsesmøder:
26. Februar, 26. Marts, 9.April, 7. Maj, 18. Juni, 13. August, 10. September, 8. Oktober, 19. November og 7. Januar.
Alle dagene er Fredage og møderne er fra 20 til 22.
Generalforsamlingen kommer til at ligge Søndag d. 16 Januar 2011 fra klokken 13 til 16.
Eli står for at booke lokaler.

19. Børneattester - Nye Lovkrav
Der er kommet nye regler vi skal overholde.
Vi indhenter fortsat attester fra bestyrelsen og arrangøre. Kim sørger for at sende blanketter rundt til folk.

20. Medlemskort
Vi gør det samme som sidste år.
Lars S registrere hvem der er medlem og sender info til Kim. Kim laver kort med oplysninger og videresender de færdige kort til Eli som laver kortene færdigt.



21. Billeder af den nye bestyrelse – Pierre skal huske at tage kamera med.
Det er endeligt lykkedes at få billede af alle!

22. Åbent punkt
Kim (Formanden) og Kim (En pige) sagen er ikke kommet videre. Resten af bestyrelsen er skuffet!
---
Dan kan godt lide tærte!
---
Budding!


