
Bestyrelsesmøde i Ravnsholt/Reopos d. 8. februar 2013 kl 22 på AOF til Gorr Con

Til stede: Kim, Esso, Gutjak, Astrid, Pierre

1: Valg af dirigent og referent
Gutjak, Pierre

2: Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3: Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

4: Nyt fra formanden (Esso)
Intet nyt.

5: Nyt fra kasseren (Astrid)
Fået adgang til bankkonto.
Antal medlemmer: n+4.

6: Nyt fra Kasernerådet (Esso)
Der er indkaldt til Åbent Hus møde. Der planlægges arrangementet i 2014 (da der ikke er noget i 2013).

7: Nyt fra Lageransvarlig (Pierre)
Alt ok.
Fundet en palle pløkker på auktion. Vi ser om vi kan købe den og vil give op til 3.000,- inkl moms, transport (vurderet til 1000,- i Essos bil) og salær. Esso undersøger
fragtpris først.

8: Hjemmeside, status og mail?
Kim er igang. Der arbejdes (indtil videre) på en Wordpress-løsning.

9: Arrangementsmedlemskaber
Længere snak om fordele og ulemper ved arrangementsmedlemskaber.

10: Konto til Gorr Con og DNV
Der oprettes 2 nye bankkonti - en til GC og en til DNV.
Der laves et dankort til hver konto - til Astrid og Pierre.

11: Dankort
Kasserer og formand skal have et dankort til hovedkontoen.

12: Brikker til Kulturkasernen
Mette og Dan har. Pierre, Esso, Gutjak og Astrid vil gerne have en.
Esso skaffer dem.

13: Gorr Con
Er igang - lige nu. Næste er i april. Og der kommer 2 gange i efteråret.

14: Den nye Verden
Der var ca. 20 deltagere. Mange børn.
Nogenlunde ligelig fordeling af orker/gobliner og elvere/halvinger - så de holdt sig godt igang hele dagen.

15: Mails
Der skal svares indenfor 2 arbejdsdage.
Man skal svare på mails sendt direkte til en selv.
CC-mails kan der svares på - hvis man f.eks. har kommentarer.

16: Udstyrslån og tid
Præcisering: Man er først medlem når man har betalt kontingent. Tidsgrænserne gælder fra den dato man betaler kontingent.

17: Sommerferieaktiviteter
Der er møde næste tirsdag. Astrid tager afsted.

18: Mødedatoer resten af året
Vi prøver at starte kl 21 i stedet for. Om 3 møder beslutter vi om det skal fortsætte.
Møderne i 2013: 22. marts, 3. maj (kl 20), 14. juni, 16. august, 27. september, 8. november. Og desuden d. 18. januar 2013 kl 11 (lige inden GF).
Generalforsamling d. 18. Januar 2013 kl 12. Møde for den nye bestyrelse kl 14.


