
Dagsorden for Bestyrelsesmøde fredag d. 6 Januar 2012
Mødested: Kulturkasernen, Cafeen
Tidspunkt: kl 20-22

Tilstede: Eli Svensmark, Dan Hansen, Vibeke Skjelmose, Pierre Husted Sigardsen og Andreas ”Esso” Jensen.

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
- Eli dirigent og Pierre referent

2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
- Godkendt

Nyt fra poster
4. Nyt fra Formanden
- Intet nyt

5. Nyt fra Kasseren
Der er udsendt kontingentopkrævninger til medlemmer, og opfordringer til tidligere medlemmer.
Der er indberettet medlemstal til DGI.
Har fået brev fra kommunen om medlemstilskud og indberetning af medlemstal.

6. Nyt fra Kasernerådet
Der har været årsmøde. Tina Koch blev genvalgt som formand.
Der er åbent hus d. 2. juni 2012.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Datoer til lageroprydningsdag - Mulige datoer er d. 4. feb og 18. feb. Spørger på forum hvornår flest folk kan.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Tur til Krigslive VIII i april 2012
Pierre laver et tilbud til bueholdet om at vi sørger for telte og køkkengrej, imod en lille betaling (som dækker slidtage på udstyr).
Der er pt. 9 panserdværge og 10 bueskytter.

9. Holbæk Middelalderdage – status
Det går ret godt. De arbejder hårdt. Mange sponsorater i gang.
Vi arbejder på at skaffe aktiviteter til rollespilsområdet.

10. Sommerferie-aktiviteter (Ungdomsområdet)
Hvad skal vi lave? Det bliver sat på som punkt til GF – så folk kan snakke om hvad der skal laves.

Diverse
11. Generalforsamling (12/2-12 kl 12.02.12)
Esso laver indkaldelse.
Eli har booket lokale på Kulturkasernen.
Ekstra punkter: Sommerferie-aktiviteter, Sommertur, HMD, KK Åbent hus.

12. Møde datoer i det nye år
Eli har lavet forslag. Efter lidt tilretning er der enighed om følgende datoer: 12/2 kl 11, 12/2 kl 13, 16/3 kl 20, 20/4 kl 20, 25/5 kl 20, 22/6 kl 20, 10/8 kl 20, 7/9 kl 20, 5/10 kl
20, 16/11 kl 20, 13/1 2013 (også GF).
Eli booker lokaler. Pierre skriver dem i kalenderen.

13. Åbent punkt
- Åbent hus på KK 2. juni. Sættes på dagsorden til GF, så flere er klar til at deltage.
- Månedstur til kampagne. Der sker ikke lige noget...
- Vedtægtsændringer, bestyrelsen og andre ting mangler opdatering på websiden. Pierre ordner det.
- Der skal laves en oversigt over nøgler til KK. Eli spørger rundt. Vibeke laver oversigt af sine.

Kim har aben!!


