
Referat for Bestyrelsesmøde fredag d. 9 april 2010

Fremmødte: Peter, Vibeke, Jakob, Lars S, Michael, Charlotte, Kim, Lars P og Eli

Afbud: Dan og Pierre

Formalia
1. Valg af dirigent og referent
Lars S 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
Vi har fået 1800 kroner fra kommunen
Bestyrelsen har underskrevet en røvfuld papirer som skal give kasseren bedre adgang til vores konti

6. Nyt fra Kasernerådet (Indbudt Dan)
Dan har meldt afbud, men havde intet nyt

7. Nyt fra lageransvarlig

1. Ny plads til borde og bænke?
Intet nyt

2. Reparation af telte
Eli skal kontakte sejlmager.
Update: Eli har kontaktet sejlmanger og har fået priser på reperation af teltene. Han tager op med teltene på mandag.

Kommende/Mulige arrangementer
8. Generalforsamling i November
Vi ser gerne at hele bestyrelsen er samlet inden vi fortsætter vores arbejde på dette punkt.
Indtil videre er planen at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien

9. Onsdags-Orker – status/evaluering
Det går fint som altid

10. Lamme-Lørdag/Battleday – status/evaluering (Indbudt Jakob og Dan)
Der var ikke så mange i påsken, men det havde de heller ikke forventet.
Planen er fortsat at den første Battleday bliver i maj

11. Visionsdag - evaluering
Det gik rigtigt godt og der kom god debat ud af det.
Det skal overvejes at gøres til en årlig event

12. Tur til Krigslive VI – evaluering
Det var AWHSOME!
De fik en masse tæsk, men hyggede sig rigtigt meget på turen, så det kan godt forventes at der også bliver lavet en tur til næste Krigslive.

13. Druknet Hest - status
Lars S snakker med Søren omkring lokaler

14. Affaldsindsamling d. 18/4 - status Alting er klart og det er stadig fra klokken 11 til 14.

15. Sommerferieaktiviteter - status
Datoerne bliver
Malerdage: 6/7, 13/7, 27/7 og 3/8
Lad dit eget sværd: 5/8 og 6/8 (+1 kampdag d. 7/8 med fri adgang for alle)

Diverse
16. Medlemskort
Lars S har fået adgang til vores info og smider det afsted til Kim.

17. Jernalderhytten på Naturskolen (Pierre)
Bjarne vil kontakte os når han har brug for vores hjælp, så vi fjerner punktet indtil da.

18. Svartider i bestyrelsen
Vi gennemgik lige svartider i bestyrelsen. 2 dages svartid på mails, 3 dage på debatten.
Bestyrelsesmedlemmer skal huske at fortælle resten af bestyrelsen hvis de tager ud og rejse eller på anden måde ikke er til at få kontakt med i en periode.

19. Åbent punkt
Lars S kommer nok ikke til bestyrelsesmødet d. 18 juni.
----
Snak med Charlotte fra Hack'n'slash omkring fælles reklamer. Bestyrelsen er villige til at betale 50/50 alt efter prislejet.
Der skal oprettes en PR gruppe i R/R igen. Punkt til næste bestyrelsesmøde.
----
En struds er verdenens største landboende fugl.
----
Budding!


