
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 8 oktober 2010

Fremmødte: Peter, Vibeke, Benjamin, Kim, Lars S, Lars P og Pierre.

Afbud: Jakob, Eli og Dan.

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Pierre som dirigent og Kim som 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 blevet betalt medlemskontigent til DGI, men ellers intet nyt.

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)

1. Åbent hus - Hvad skete der og hvad gør vi nu?
Kim har talt med Dan inden mødet. Umiddelbart var grunden til at åbent hus blev aflyst dårlig kommunikation imellem Dan og KK-Bestyrelsen.
Der er lavet en ny aftale om at R/R skal stå for et nyt åbent hus arrangement engang i fremtiden. Dan har lavet aftaler med underholdning, de skal bare have en dato.

7. Nyt fra lageransvarlig
Vibeke taler med Dan om hvem der skal stå for lageret så der er 100% styr på det.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Scenarie i Nyvang (indbudt Benjamin Lamberth)
Nyvang vil gerne have folk ud og lave et scenarie som er placeret omkring tidsperioden 1880-1950.
Efter en debat frem og tilbage blev vi enige om at stable et besættelses-scenarie på benene.
Peter, Vibeke og Benjamin holder et møde hvor de brainstormer yderligere.

9. Generalforsamling i November
Den ordinære Generalforsamling bliver afholdt søndag d. 14 november 2010.
Peter skriver invitationer og sender dem ud til vores medlemmer.

10. Onsdags-Orker – status/evaluering
Det går rigtigt godt. Der er i øjeblikket ca. 16 folk fordelt på 3 grupper som spiller D&D hver gang.

11. Lamme-Lørdag/Battleday – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
Der var 16 folk ude og lege i oktober og det var rigtigt hyggeligt.

12. Druknet Hest - status
Vi prøver igen igen igen. Peter og Kim finder en dato i starten af 2011.

13. Udstyrsdag - status
Kim er igang med at lede efter lokaler.

Diverse
14. Samværspolitik
Der skal nedskrives et sæt regler som vi bruger i R/R.
Peter skriver et oplæg og vi tager det op som punkt til Generalforsamlingen

15. Indmelding via hjemmesiden
Umiddelbart skulle systemet fungere fint som det er nu. Vi holder dog øje med vores logs om der skulle gå noget galt.

16. Reperation af foreningens trailer - status
Der skal bare aftales en dato, så bliver den fixet.

17. PR Gruppe
De er i fuld gang med at lave en ny folder der fortæller lidt om foreningen.

18. Åbent punkt
Middelaldermarkedet
Vi havde en snak omkring hvad vi kunne gøre til det fremtidige middelaldermaked i Holbæk.
---
Budding!


