
Mandag d. 29. august 2005 kl 19:00 til 21:00 - På KulturKasernen
Tilstede: Pierre Husted, Astrid Lauge, Oskar Lerche.
Afbud: Dan Hansen, Jørgen Iversen, Poul Nielsen, Louise Jørgensen.
Gæster: Isabella Johansen, Kim Larsen.

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Begge ok.

2. Status for Kulturkasernen
Kulturkasernen er etableret, og Pierre er blevet valgt til formand for den.
Der holdes åbningsarrangement d. 15. september, og vi stiller op med aktiviteter. Isabella og Kim står for kamparena. Oskar overvejer om han vil stå for at lave lidt
event undervejs (imellem gæsterne). Paw kommer måske og puster ild.

3. Status: Vejledning til administrationssystemet
Intet nyt.

4. Status: Ny folder/flyer
Intet nyt.

5. Status: Støtteforening
Intet nyt.

6. Status: Indkøb af udstyr
Pierre har indkøbt mønstre og mønster-bøger på middelaldercenteret.
Dem der har foreslået (og fået godkendt) indkøb af udstyr opfordres til at få købt udstyret!!

7. Opdatering af "Krav til arrangementer"
Tekstforslag under tidsplan:
Tidsplanen skal også tage højde for hvornår folk eventuelt er på ferie. Der skal altid være mindst en arrangør hjemme, så henvendelser i debatten eller per mail kan besvares hurtigt.
De sidste par uger op til scenariet bør alle arrangører være til rådighed, da deltagerne har mange spørgsmål der. Det kan betyde at man er nødt til at aflyse festival-ture eller ferier med familien, hvis man
vil arrangere et sommer-scenarie.
Tekstforslag under Budget:
Priser overfor deltageren bør baseres på den højeste pris, og så give rabat på den, hvis folk betaler tidligere. Budgettet bør dog gå ud fra at alle betaler så tidligt som muligt. Begge tekster indføres i
kravene (med små rettelser).

8. Betalingssekretariat til scenarierne (Se debattråd) eller Billetnet.dk
Intet nyt.

9. Børneattester
Loven om børneattester er vedtaget, så R/R er, som medlem af DGI, skal indhente børneattester før ansættelse af nye trænere, instruktører og holdledere, som skal have direkte kontakt med børn under
15 år.
Bestyrelsen skal beslutte om der desuden skal indhentes børneattester for:
- bestyrelse- og udvalgsmedlemmer
- arrangører
- holdledere
- in-game ledere
- interne kursusledere
- eksterne kursusledere
Udsættes.

10. Vedtægtsændring omkring kontingent: Udmeldelse ved manglende betaling/Indmeldelsesgebyr
Begge forslag fremsat i debatten fremsættes på næste generalforsamling.

11. Godkendelse af arrangementer
- Sminkekursus i efteråret for øvede
Godkendelse udsat, da der ikke foreligger budget.

12. Orientering om arrangementer
Intet nyt.

13. Evaluering af arrangementer
- Beretning fra Pilebæk
Resultat ca. 6.000,- i overskud!! (Til trods for oprydningsproblemer og -udgifter)
Scenariet var godt, men arrangørgruppen fungerede ikke helt perfekt.
Gjort mange erfaringer omkring arrangørgruppens opbygning.

- Haeven
Resultat ca. 16.000 i overskud!!
Isa var en god arrangørgruppe (og hvade en messe gode hjælpere).
Flere arrangører til næste scenarie.

- Juniorturen
Kristian ikke til stede, så punktet er udsat.
- Evaluering af sommer-arrangementer
Der var mange anekdoter, som tog meget tid. Men det er svært at undgå, og er vigtigt for hyggen.
Ville være godt hvis endnu flere folk kom med deres meninger (selv om allerede mange siger noget).

14. Nyt fra poster
- Formand
- - Samarbejde med/hjælpe Jyderup-Live
De er ikke umiddelbart interesseret i det store samarbejde, da de stadig er i etableringsfasen. Men vil gerne indbyde os til en uformel aften med lidt erfaringsudveksling.

- - Udveksling af arrangører
Mangler en ny ansvarlig for projektet. Isa meldte sig frivilligt.

- - Indkøbt skind.
Har købt skind ind for 800,- De er alle 2. sorterings, men ganske ok alligevel. De små, som ikke er egnede til soveskind vil blive udbudt til salg til medlemmerne
(startpris 75,-). Det store vildsvineskind skal foreningen beholde.

- - Gorr-kostume(r)

http://www.haeven.dk/forum/viewtopic.php?t=436&sid=2#5269
http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2524


Jotunheim har givet et godt tilbud. Arbejder lidt videre og ser om andre kan give et endnu bedre tilbud.

- Næstformand
- - Medlemskort
Intet nyt.

- Kasserer
Intet nyt.

- Sekretær
Intet nyt.

- Menigt bestyrelsesmedlem
Intet nyt.

15. Nyt fra udvalg
- TT-udvalg
Intet nyt.

- LL-udvalg
Intet nyt.

- Regeludvalg
Holder møde i oktober.

16. Åbent punkt
budding budding budding
Jeg kan godt lide tærte.
Jeg (Astrid) er LEAD.


