
Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 17. november 2012
Mødested: Gorr Con, AOF
Fremmødte: Esso, Gutjak, Dan, Eli, Pierre og Anders Torp

Formalia

1. Valg af dirigent og referent
Lars og Pierre

2. Godkendelse af dagsorden
OK

3. Godkendelse tidligere referat
OK

Nyt fra poster

4. Nyt for Formanden
Esso er blevet formand for Regionsråd Sjælland - Landsforeningens Bifrosts lokale samarbejdsforum.
Han stiller også op til Bifrosts Repræsentantskab (og der er snak om at alle regionsråds formændene automatisk skal være en del af repræsentantskabet).

5. Nyt fra Kasseren
Intet nyt
Antal medlemmer: n.

6. Nyt fra Kasernerådet
Møde d. 21. november. Eli er forhindret, så vi skal finde en anden repræsentant. Astrid vil gerne tage til mødet, men er ikke sikker på om hun vil tage pladsen fast. [u]Esso[/u]
tager pladsen fast, og deltager d. 21.
Vi tilbyder Warhammer male-workshop og kamp-arena til Åbent Hus.

7. Nyt fra Lageransvarlig
Intet nyt.

Kommende/Mulige arrangementer

8. Retningslinier til arrangørgrupper / Krav til arrangementer
De skal skæres ned til et minimum. De nuværende er skrevet til en virkelighed, hvor der er langt flere medlemmer, og mange af kravene er nok for hårde tll nu.
Esso og Gutjak arbejder på en ny version, som skal være klar inden juleaften, og sendes ud med indkaldelsen til GF.
En endelig version udarbejdes til generalforsamlingen.

Gutjak kigger på siden om børneattester, og sørger for opdaterede links.

9. Generalforsamling, Januar 2013
Formanden skriver indkaldelse.
Pierre samler email-adresser, så Esso kan sende dem.

- Vedtægtsændringer
- - Kontingent ens uandet alder - Pierre skriver 3 forslag med 200, 250 og 300 i kontingent.
- - Alle være personligt medlem uanset alder - Pierre skriver forslag.

Formanden er ikke på valg. Pierre, Dan og Gutjak genopstiller. Eli genopstiller ikke.

10. Foreningssamarbejde
Flere har besøgt Stammerne, og fortsætter med det.
Esso tager til vampire-kampagnen med en flok gamle vampyrer.

11. DNV, status og fremtiden
2 spilgange klaret. Mange unger, især anden gang.
Har fået nøgle til kæderne, så vi kan køre udstyr ind.
Har lidt udfordringer med at få folk til at melde sig til på nettet. Prøver at tilbyde at folk kan tilmelde sig derude - med hjælp fra foreningsfolk.

Diverse

12. Åbent punkt
Debatten - Når er kommer forslag til vedtægtsændringer, så skal de skrives ind i debatten.

Budding. Jeg kan godt lide tærte (uden fisk) med masser af bacon.


