
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 7 maj 2010
Fremmødte: Dan, Vibeke, Lars P, Eli og Kim.

Afbud: Lars S, Peter, Pierre og Jakob.

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Vibeke 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

5. Nyt fra Kasseren
Lars S havde meldt afbud

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
R-R skal stå for åbent hus arrangement på et tidspunkt indenfor det næste halve år. Vi får yderligere besked når tiden nærmer sig.

7. Nyt fra lageransvarlig

1. Ny plads til borde og bænke?
Intet nyt

2. Reparation af telte
Teltene er blevet fixet og ser fine ud. Vi regner med at prisen for reperationen af begge telte ender omkring 3000 kroner.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Generalforsamling i November
Indtil videre satser vi på at afholde en ekstraordinær generalforsamling d. 5/9. Bestyrelsen aftaler internt hvem der skal sende invitationer ud.

9. Onsdags-Orker – status/evaluering
Folk falder lidt fra den åbne gruppe her i eksamenstiden. Vi ser lige tiden an inden vi slår alarm.

10. Lamme-Lørdag/Battleday – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
Der var 10 sidst. De var positive overfor det nye system.

11. Druknet Hest - status
Kim skal høre Lars S om han har talt med Søren om lokaler. Hvis ikke, så skal Kim lige selv hive fat i Søren.

12. Affaldsindsamling d. 18/4 - evaluering Vi fik samlet 67 kilo affald og vi var 8 personer (inklusiv Thormod).

13. Sommerferieaktiviteter - status
Det ser rigtigt godt ud. Der er ved at være styr på de sidste småting.

Diverse
14. Medlemskort
Lars S var her ikke

15. Oprettelse af PR Gruppe
Dan og Vibeke vil gerne være med i gruppen. De vil høre andre folk om de vil være med.

16. Booking af lokaler på KK
Kim og Eli skal aftale et møde med Mikkel så vi kan få en opklaring på de bookingproblemer der har været.

17. Åbent punkt
Budding!


