
Referat for Bestyrelsesmøde mandag d. 4 januar 2010
Møde sted: Kulturkasernen, mødelokalet
Tidspunkt: kl 17-19
Ekstra indbudte:

* Jakob Mahler (Lamme-Lørdag)
* Dan Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag/Lageransvarlig)
* Lars Poulsen (GorrCon arrangør)

Afbud:
* Monika
* Michael
* Mikael
* Jakob

Fremmødte:
Pierre, Eli, Kim, Lars S og Lars P.

Ikke fremmødte:
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

1. Kim Cs teltpæle
Intet nyt

5. Nyt fra kassereren
Har forberedt regnskab og fremsendt det til kontol hos vores revisore

6. Nyt fra Kasernerådet (indbudt Dan)
Dan ikke fremmødt

7. Nyt fra lageransvarlig - herunder nye retningslinier og lejepriser (indbudt Dan)
Dan ikke fremmødt

1. Ny plads til borde og bænke?

Kommende/Mulige arrangementer
8. Onsdags-Orker - status/evaluering
Der er imellem 6 til 15 deltagere hver gang

9. Lamme-Lørdag - status/evaluering (indbudt Dan og Jakob)
Jakob havde sendt en status mail til bestyrelsen da han ikke kunne deltage til mødet.
De har ændret tiden fra klokken 10-17 om til 12-16, da det måske kan trække flere folk til.
Der bliver for tiden reklameret med flyers hos Hack'n'Slash og på biblioteket. Jakob regner med at kunne dele nogle flyers ud på Absolon skolen når han har fri i starten af
Februar.

1. Antal deltagere
Der var 10 deltagere i januar.

2. Udstyrsudlejning
De 2000 kroner som er blevet beviliget til indkøb af våben er ikke brugt endnu.
Krigslive gruppen ser gerne at der bliver købt 50%/50% sværd og økser.

10. Udstyrsdage - status/evaluering (Kim)
Der var ikke så mange folk i december, men der forventes lidt flere folk nu julefrokost tiden er overstået.

11. Tur til Krigslive VI - status (Eli og Pierre)
10 deltagere indtil videre og de skal havde sendt fondtsøgninger ud indenfor den nærmeste fremtid.

Diverse
12. Åbent punkt

1. Syndens By
Sidste informationer som Kim havde hørt, var at arrangørgruppen havde fået afslag fra Vipperød skole om afvikling der.

2. GorrCon (Lars P)
Lars vil gerne lave et GorrCon i perioden 12-14 Marts. Hack'n'Slash vil gerne være hovedsponsor.
Michael Keller fra Hack'n'Slash kan måske skaffe en kok til at lave maden til GorrCon så arrangørene ikke skal tænke på det.
Bestyrelsen er enige om at Michael Keller bør inviteres med til næste bestyrelsesmøde, så en aftale omkring buget til GorrCon kan fastslås

Budding!


