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1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: Martin
Referent: Oskar

2. Status

Status er ikke helt færdigt. I rummet med telte og TT-rummet mangler optælling og orden. Andet er talt op og er i orden.

Der vil holdes lagerdag lørdag den 19. april. Udførelse af liste over manglende ting og eferlysning af disse.

3. Udarbejdelse af reservationer

Så vidt er en udlånsreservation ikke lavet endnu, og da mange har reserveret, laver vi en reservationsseddel så der vil være bedre overblik over det. Det vil blive udarbejdet på
bestyrelsesforummet i nærmeste fremtid.

4. Lånesedler

Vi afventer et forslag på lånesedler fra Jonas Sivertsen. Når det er modtaget, vil vi tage det op til et møde eller over internettet og udarbejde en endelig låneseddel.

Tilføj eventuelt arrangement som er ansvarligt

5. Omstrukturering af procedurer

Vi opretter en tråd med aktuelle udlånsprocedurer som de står på hjemmesiden. Derudfra vil vi udarbejde og forbedre procedurer.

Når bestyrelsen er tilfreds med udlånsprocedurer, vil vi skrive udlånsbetingelser ind på hjemmesiden.

6. Lagerudvalg

Vi vil prøve at stifte et lagerudvalg bestående af:

• 1 hovedansvarlig
• 2 lagerassistenter
• 3-5 hjælpere

Den hovedansvarlige har det fulde ansvar og står for udlån og statusopgørelser. Han har en nøgle til hele lageret.

Lagerassistenterne er sekundanter som er der for at aflaste den hovedansvarlige. De udlåner og hjælper til, når de kan. De deler en nøgle.

Hjælperne deltager i at gøre status og bære udstyr, hvis det er store og tunge mængder, som skal udlånes.

Indtil den 19. april vil bestyrelsen udarbejde ulån og procedurer til lageret og søge folk til lagerudvalget.

7. Eventuelt

Fra tirsdag den 8. april 2008 vil der komme hængelåse til indgangen til R/R’s lager. Kultur-kasernen vil være i besiddelsen af egen nøgle dertil, og foreningen vil have
yderligere 5 nøgler, som vil blive fordelt mellem ansvarlige folk, som bør have adgang til lageret. TT’s lager vil have en separat nøgle.


