
Bestyrelsesreferat d. 5-10-03
Tilstede: Pierre, Dan, Søren, Kim, Marit, Eli, Paw og Stine

Dagsorden:
1. Landsforeningen
2. Scenariekrav
3. Juniorsommerscenarie
4. Bestyrelse webside
5. Den nye bestyrelse
6. LL
- trailer
7. VikingCon
8. Nyt fra poster
9. Evt.

Ad 1:
Seks personer under ledelse af Claus Raasted har dannet en grundstamme og indkaldt til stiftende generalforsamling til Landsforeningen for Levende Rollespil lørdag d. 11
oktober kl. 12.00 i Odense.
Derwalt stiller op som formand. Mikkel Rode forventes at opstille som kasserer. Begge er kandidater vi kan støtte op om.
Pierre og Stine deltager i mødet.
Den nye landsforening vil have mulighed for at præsentere sig til LL og vores ordinære generalforsamling i januar.

Ad 2.
Skudt til senere i mødet.

Ad 3.
Vi vil tilbyde at "Landsstedet"s juniorsommerscenarie bliver afholdt som et R/R-arrangement eller som et samarbejde mellem Landsstedsrådet og R/R.
Pierre kontakter Kim C. ang. forslaget og dets muligheder. Der skal selvfølgelig laves et møde mellem parterne såfremt tilbudet accepteres i den ene eller den anden form.

Ad. 4:
Ser godt ud.
Indeholder dagsordener, referater og et portræt af bestyrelsesmedlemmerne.
Alle opfordres til at læse deres profil og sende evt. rettelser til Pierre som ligger dem ind. Ønsker man et andet billedet skal det ligeledes sendes til Pierre.

Ad. 2.
Scenariekravene diskuteres punkt for punkt. Pierre notere rettelserne og retter dem. Der oprettes afsnit om regnskabsaflæggelse.

Ad. 5:
God respons fra forældrene til informationsaftenen.
Vigtigt at vi invitere forældrene til at deltage i generalforsamlingen.
Endnu er der ingen kassererkandidat, men der foreligger den mulighed at selve regnskabet bliver udført af en bogholder og kassereren laver kasserapporter og holder styr på
kvitteringer.

Ad 6:
Trailer:
Traileren skal opbevares hos Pierre der tilgengæld har brugsret på den såfremt det ikke er sammenfaldende med et foreningsarrangement.
Traileren skal indregistreres til foreningen.
Der indkøbes en Brenderup 3250S (6.300 kr inkl. Moms) samt næsehjul og støtteben. Pierre står for indkøb af traileren.

Der skal meget snart laves en oprydningsdag i Knudskoven. Pierre hjælper med at skaffe en container og LL-udvalget skal kontakte Venstrebladet ang. pressedækning.

Søren er nu trådt ud af LL-Udvalget.

Der skal stables et support-crew på benene på ca. 20 mand opdelt i et formiddagshold og et eftermiddagshold. Der skal ikke gives spilmæssigebonusser for denne deltagelse.
Vi skal forsøge at appellere til folks samvittighed.

Der skal laves en tydelig markering af hvem der er LL-Arrangører. Der skal laves skråbånd med skriften ARRANGØR på begge sider. Udvalget pålægges at finde nogen til
denne opgave.

På næste generalforsamling skal der indsættes flere LL-arrangører. Der opfordres til at der her er en der skal kunne kommunikere med spillerne og meget gerne skrive tekster
og deltage i debatten.

Eli skal skaffe tin til at støbe de nye mønter med.

Næste LL-deltager Billedskolen der ønsker at male og skaffe modeller. Pierre kontakter dem inden. De skal have karakterer og deltage i spillet. Der skal laves en
kunstnergruppe ca. 10 personer. De skal betale som alle andre.
Billedskolen har tilbudt at lave et billede til påskescenariet.

Opgaver til næste LL:
Der skal hverves hjælpere til følgende opgaver:
Kl. 8.00 hos Pierre til at pakke
Kl. 8.40 hente stine og maden
Kl. 9.00 ved den røde port til at sætte byen op.
Efter spillet:
- pakke ud hos Pierre
- kører stine og kroen hjem.

Ad. 7:
Vi kan komme ind kl. 17.00
Vagtplanerne rettes til under Connen.
Dueldommere aftaler med Pierre ang. dommerrunder.
Vi har IDIOTerne på i rummet så husk ALLE dine t-shirts



Kl. 14.00 fredag mødes vi hos Pierre og pakker bilerne.
Søren henter udstyr hos orkerne torsdag.

Ad. 8:
Pierre:
Har ikke fået svar fra Teknisk skole ang. træhuse - rykker dem. Anden mulighed er produktionskolen.
Vi har købt 50 mjødkrus som er kommet.
Kulturkassernen: det ser nu ud til at bygningerne er købt.

Stine:
Har ikke skrevet svar på debatoplægget endnu men sender det rundt til kommentarer.
Nyhed til hjemmesiden ang. bagning til kroen - sender tekst til Pierre
Der er opbakning til bevarelsen af Knudskoven.
Der skal kigges på deltagerantallet i forhold til vores ansøgninger til LL - Pierre kigger på det.
Foreløbig henlægges arbejdet med Krigslive 2005 p.g.a. arbejde og bryllupsforberedelser.
I forbindelse med bryllup ønskes at leje foreningsudstyr primært service. Aftales nærmere på et senere tidspunkt.

Ad. 9:
Budding.
Udby SFO kontakter os igen i foråret.
Dan kan godt li' tærte uden fisk.
Kim er sulten.

Stine Svensmark, d. 6/10-03


