
Kvartalsevaluering Fredag

Dagsordenen

1. Valg af ordsyrer og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning af vision:
3a. Visionen punkt for punkt
3b. Hvad kan gøres bedre?
3c. Går det bedre/værre end forventet?
3d. Skal vi udvide/indsnævre vores vision?
3e. Hvad skal gøres anderledes
4. Individuel evaluering:
4a. Hvad har hvert medlem lavet?
4b. Gør vi det godt nok?
5. Opfølgning på projektet:
5a. Hvad har vi gang i?
5b. Hvad har vi fået afsluttet?
5c. Hvad bør vi vente med?
5d. Hvad skal vi tage hul på?
5e. Har vi nogle hængepartier
6. Opfølgning på undergrupper:
6a. Verdensudvalg
6b. Regeludvalg
6c. Event-gruppe
6d. PR-gruppe
6e. Lageret
6f. LL
6g. TT
6h. Hygge søndag
7. Networking
7a. Snakkeklub
7b. Kurser, samarbejde
7c. Tur til Bakken
7d. DGI
7e. LR
7f. Forum ’08
8. Mødedisciplin
9. Fremtidige møder
10. Eventuelt

Tilstedeværende: Isabella, Karina, Martin, Mikkel, Oskar
(Michael ankommet klokken 15:10 ved punkt 3a)

Mødet er begyndt 13:30

1. Valg af ordsyrer og referent

Ordstyrer: Mikkel
Referent: Oskar

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt tilføjet: Mødedisciplin
Punkt tilføjet: Fremtidige møder
Punkt tilføjet: Tilskud
Underpunkt tilføjet: Hygge Søndag
Underpunkt tilføjet: Tur til Bakken
Underpunkt tilføjet: DGI
Underpunkt tilføjet: LR
Underpunkt tilføjet: Forum ’08

3. Opfølgning af vision:

3a) Visionen punkt for punkt

Proffesionelt image udadtil

Indtil videre har det været ikke-eksisterende, nedprioteret eller ikke tænkt på.
Til den ekstraordinære generalforsamling var der mangel på professionalitet, da der var meldt at 4 bestyrelsesmedlemmer ville møde op, men en udeblev med meget kort
varsel.

Det var klaret godt at udmelde tidligt, at datoen til den ekstraordinære generalforsamling ville blive udskudt.
LL har fået en god kick-starter.
Fremmøde ved aktiviteter er højnet.
Vi er kommet medlemmerne i forkøbet med nye tiltag.
Aktivitet på hjemmesiden: Opdatering, nye fora, hurtige svar på fora.
Oprettelse af nye udvalg.

Fremtidige forbedringer i det professionelle image: Mødedisciplin, mail-disciplin, sammenhold udadtil, nogle ansvarsområder skal forbedres og udskiftes, opdatere kalender,
opret en bestryrelsesmøde tråd i generelt forum.

Flere medlemmer



Da vi overtog bestyrelsen, var det et meget ringe medlemstal. Vores medlemstal er steget vildt siden bestyrelsesskiftet. Vi har intet negativt hertil, da alt er gået rigtig godt.
Medlemsfordele er også godt forøgede!

For at skaffe flere medlemmer vil vi: Få PR-udvalget i aktion, lave nye små kvalitetsaktiviteter, flyers – posters.

Nytænkning

Vi har lavet en masse nye typer medlemsfordele, evalueringsmøder, professionelt image og jubilæum.

Vi har gode odds for nytænkning, og vil støtte medlemmer, som kommer med forslag dertil.

Behold de gode traditioner

Vi har gjort det godt: Eftermiddagen, sommertur, fællesskab, kvalitet.

Som det står nu, er det traditionelle godt dækket. Én ting: sommerarrangementer for unge.

Bedre PR

Vi har oprettet en PR-gruppe, men den er alt for inaktiv.
Vi mødte op til LR møde, hvilket var godt, for folk var positivt opstemte over os.

Vi vil forbedre det ved at få PR-udvalget i gang. Mindre snak, mere action!

Støt initiativtagere og nuværende arrangørgrupper

Vi har støttet grupperne godt, vi har skabt kontakt, vi er kommet med forslag og opbakket til nye ting.

Vi vil fortsætte på samme måde.

Bedre økonomi

Ved begyndelsen af året var vi ved et underskud på – 50.000 kroner. I år vil vi ikke købe telte eller andre dyre ting, som vil koste for mange penge. Så vidt har vi ikke haft
noget underskud indtil videre. Vi lægger stor vægt på at tjene penge især via events, LL og ved at håndhæve lagerets retningslinier.

Vi vil fremover skaffe os af med de mange mindre omkostninger som: ”Arrangørkebab”, transportpenge osv, osv.
Skaffe et Dagrofa-kort, så mad kan købes billigere, eventuelt 2 kort.

3b. Hvad kan gøres bedre?
3c. Går det bedre/værre end forventet?
3e. Hvad skal gøres anderledes

Er allerede gennemgået i ovenstående punkt

3d. Skal vi udvidde/indsnævre vores vision?

Vi synes indtil videre, at vi skal beholde visionen som den er. Vi holder den godt, og den skal ikke indsnævres, da alt passer godt, som vi vil have foreningen. I stedet for at
udvidde vil vi holde os til samme vision og holde fokus på kvaliteten og ikke en masse gode idéer som ikke opretholdes.

4. Individuel evaluering:

4a. Hvad har hvert medlem lavet?

Har medlemmerne fyldt deres opgaver ordentligt?

Isabella: Har sørget for kontakt med kommunen, kommunikeret ud fra foreningen, mødt op til LR mødet, fremme det professionelle image.

Karina: Har aflastet Isabella i hendes arbejde, da hun har haft meget at se til. Har arrangeret hyggeture og været generelt aktiv.

Martin: Har skiftet foreningens bank og pengepolitik, har opdateret hjemmesiden og aflastet Pierre, udviklet arbejdsprocedurer til administrationssystemet, fremmet det
professionelle image.

Michael:

Mikkel: Som suppleant er han mødt op til alle bestyrelsesmøder, har fremmet fokus på vores vedtægter.

Oskar:

4b. Gør vi det godt nok?

Vi har været ved at brænde lidt ud, men vil forhåbentlig samle os selv op efter evalueringen. Vi halter lidt på det professionelle image.

5. Opfølgning på projektet:

5a. Hvad har vi gang i?

Arrangementer: LL
TT
Hygge Søndag (under opbygning)
Tur til Bakken
Sommertur
DGI optog
Jubilæum
Forum ’08
Skraldeindsamling

Udvalg og grupper: Regeludvalg
Verdensudvalg



PR-udvalg
Event-udvalg
DGI-udvalg
Jubilæumsudvalg
Praedia-kampagne
Call of Cthulhu-scenarie

5b. Hvad har vi fået afsluttet?

Intet

5c. Hvad bør vi vente med?

DGI-optog og jubilæum nedprioteres, fordi det er i fjern fremtid og der vil komme udvalg til at tage sig af det.

5d. Hvad skal vi tage hul på?

Lageroptælling, skraldeindsamling, Forum ’08, PR-udvalg, tur til Bakken.

5e. Har vi nogle hængepartier

Lageret, PR-udvalget så længe det ikke er i funktion, Jyske Bank.

6. Opfølgning på undergrupper:

6a. Verdensudvalg
6b. Regeludvalg

Vi vil overtale dem til et kick-startmøde.

Mikkel er kontaktperson

6c. Event-gruppe

Skal organiseres. Finde folk til at hjælpe. Gøre PR til en masse arbejdspladser.

Karina er kontaktperson

6d. PR-udvalg

De skal tage sig sammen og komme i gang.

Oskar er kontaktperson

6e. Lageret

Der skulle have været lavet status for et stykke tid siden, og det skal der arbejdes på. Lageret vil blive taget som et selvstændigt møde efter bestyrelsesmødet.

Michael er kontaktperson

6f. LL

Nye arrangører i LL-gruppen. Vi vil give dem opbakning, hvis de søger det. Der er nedsat markante retningslinier angående regnskab. Der er stort set kun indtægter fra LL,
hvilket tyder godt. Eneste udgifter er mad og arrangørkebab.

Isabella er kontaktperson

6g. TT

TT er meget lavt i øjeblikket, Karina trækker sig fra posten som hovedansvarlig. TT og kiosken har sidste år kørt med samme pengekasse. Kiosken styres af Flemming. Den
er ved at blive solgt ud, så den kan genstartes.

Michael er kontaktperson

6h. Hygge søndag

Er generelt ment som en hyggedag – udviddet TT, hvor der bliver mulighed for at tage til skoven og slås i nogle timer. Der vil samtidig blive mulighed for foredrag og
workshops. Derude vil der være kiosk og mulighed for at spise der.

Karina er kontaktperson

7. Networking

7a. Snakkeklub

En klub som LR har startet op. En gruppe mellem foreninger, hvor de kan tale sammen om, hvad der vil fremme rollespilsmiljøet i lokale områder.
Samler foreningerne og rollespillerne.

Vi vil tilslutte os snakkeklubben og vise vores fane.

7b. Kurser, samarbejde

LR holder kurser, hvor de sender folk ud til at holde kurserne i stedet for at holde dem i det mørke Jylland. Det er foreslået, at vi slår os sammen på Sjælland og deles om at
betale for et kursus.

7c. Tur til Bakken

Foreningen lægger ingen penge i, men arrangerer en fælles tur derind.

7d. DGI

Vi er blevet medlem af DGI igen.



7e. LR

Vi er kommet i kontakt med Sverok – svenske rollespilslandsforening. De vil holde tre møder årligt, hvor vi kan komme med. De ønsker Danmark med i fællesskabet og
ønsker at betale for at Danmark kan være med, da Danmark ikke har så mange penge.

Landsforeningen vil holde børneattester og være kontaktperson for alt under samme punkt.

7f. Forum ’08

Vi betaler entré for alle medlemmer til Forum ’08 som en medlemsservice, mens de selv må betale for mad.

8. Mødedisciplin

Der er brug for disciplin, hvad angår mødetid til møderne. Der vil blive oprettet en forumtråd til generel møde- og mail-disciplin.

Mail-disciplinen består af, at kun én svarer mails sendt til bestyrelsen, for at give et mere professionelt image. Der vil blive oprettet tråde til mails sendt til bestyrelsen, så
svaret til vedkommende vil blive diskuteret derinde, og kun én svarer.

9. Fremtidige møder

Næste møde: 29. april, klokken 18:30 på Kultur-kasernen
Derefter 3. juni, klokken 18:30 på Kultur-kasernen

10. Eventuelt

Skraldedag

Søndag, 13. april. Vi vil tilmelde os på Live-Forum. Vi vil kontakte Venstrebladet om at få en journalist derud og eventuelt huske folk på dagen i bladet nogle dage inden.

Wii

Den bliver ikke brugt, vi vil tage op næste kvartalsevaluering, hvor vidt den vil blive brugt længere.

Madaljetråd

Der skal oprettes en medaljetråd til folk, som kan få medaljer. Derudover vil vi gerne give nogle få æresmedaljer til folk, som har gjort en masse for foreningen.

Børneattest

Alle ansvarlige for foreningens arrangementer der involvere børn under 15 skal udfylde en børneattest som landsforeningen for rollespil vil opbevare for os.

Kørepenge

Der har været nogle kørepenge, som Michael har manglet fra 2007, som han desværre ikke kan få, da regnskabet allerede er lukket.

Mødet sluttede kl. 18:30


