
Referat af bestyrelsesmøde 13/2-2007 på Kulturkassernen

Til stede: Isabella, Dan, Paw, Erik, Michael

1) Formalia

• Dagsorden godkendt
• Erik er ordstyrer og referent

2) Ny bestyrelse – ny arbejdsgang

• Desværre var der ingen af de nye i bestyrelsen tilstede, så derfor valgte vi at vente med den store reform til næste møde, hvor de forhåbentligt er med. Indtil da kører vi
som sidste år.

• Bestyrelsen holder møde på følgende datoer: 8/5, 7/8, 6/11 på KulturKassernen fra klokken 18. Ud over det holdes der ekstramøder eller træffes beslutninger over
internettet efter behov.

• Vi beholder vores nuværende arbejdsopgaver. Dan tager sig af at rapportere vore brugertal til KulturKassernen.

3) Status på arrangementer og projekter

• Guldhændergruppen overvejer kraftigt at overlade kampagnen og alt forarbejdet til en anden arrangørgruppe. Kampagnen kører ikke som de kunne tænke sig den, men
de deltagere der benytter sig af det er glade for det. Erik fortæller at det er første gang at en Guldhænder/LL ikke har haft en deltagernedgang på omkring 20% i januar
på grund af vejret.
I stedet vil de lave en små overnatningsscenarier tre gange om året. Der kommer dog ikke noget officielt ud endnu, da de selv skal have lov til at mødes og snakke
sammen om hvad det er de helt præcist vil.

• TirsdagsTrillerier. Michael er begynt at vise film og folk er begyndt at spille Warhammer. Der bliver ført protokol, så vi kan rapportere til KK. Gurli og Kaaber vil
begynde at spille

• D&D med prægenererede karakterer, så man hurtigt kan komme i gang. Vi opfordrer dem der spiller til at tage godt imod nye hver gang.
• Lageret. Gutjak vil gerne stoppe. Michael og Kaaber har vist interesse for at overtage posten. Vi aftaler et møde på næste tirsdag med bestyrelsen og alle interesserede i

at hjælpe til med lageret, men vi glemte at aftale hvem der skulle indkalde og informere.
• Arrangørværktøjskasse: Michael vidste ikke at man kunne få penge på forskud, så det er gået langsomt. Men med et forskud på udgifterne fra Paw, har han samlet én på

en måned.
• Arrangementshåndbog: Erik har manglet inspiration, men går snart i gang.
• Druknet Hest: Folket og os selv kunne godt tænke sig en til. Men er der nogen der vil afholde den?
• Regnskabet: 2006 næsten færdiggjort. Aller sidste frist for udeståender for 2006 er næste tirsdag.
• Kørselspenge: Guldhænder skal budgettere med 40 kroner per bil per gang til kørselspenge. Så er den udgift ude af verden på dagen.

4) Godkendelse af arrangementer

• Haeven godkendt. Deres aftale om mad havde desværre brændt dem af, men bestyrelsen har tiltro til at de finder en ny. Arrangementet godkendt.
• Gorrcon: Arrangementet godkendt. Bestyrelsen viste betænkelighed over at Isabella havde så mange jern i ilden, men hun lovede ikke at lade sig stresse for meget. Der

blev snakket om, om det ville skræmme folk væk at man skulle betale for hele connen, lige meget hvor meget man benyttede den. Mend et ville være imod hele
konceptet og kræve flere arrangører og mere arbejde at lave om. Ingen grund til at skyde ideen i sænk før den var afprøvet.

5) Åbent punkt

• Spørgeskema om brug af vores skove: Guldhænder-gruppen udfylder det.
• Vi vil sende et brev ud til medlemmerne, hvor vi præsenterer bestyrelsen og alle dens ideer, samt sæge hjælp til de projekter der halter. Erik skriver kladde.
• Dan er blevet kontaktet af Nordisk film, om vi kunne tænke os nogle biletter til De Fortabte Sjæles Ø, som vi kan trække lod om. Jatak!
• Teltene skal renses! Michael finder et renseri der kan gøre noget ved det. Hvis det koster meget mere end 1000 kroner per telt, skal vi hellere få fat på en

morbiumspræst, stede dem til evigt hvile og købe nogle nye.
• Karina og Isabella foreslår en sykasse på samme måde som vi har en læderkasse. Ideen godkendt. Isabella køber ind.
• Paw siger at De Sorte Spejdere podcastet fra mandag er monster sjovt.
• Vi skal have mere i sminkekassen. Isabella køber ind.
• På et tidspunkt skal vi lægge brandbekæmpelse ind i kravene til arrangementer, på samme måde som vi har førstehjælp. Michael undersøger tilbuddene.
• Erik noterer sig at Isabella reagerer, hvis man tiltaler hende ”Sykasse”, men Dan påpeger at hun har en god pat-dag.
• Vi besluttede at PR-arbejde påligger formanden. Men hun skal selvfølgeligt vende beslutninger og tekster med restn af bestyrelsen.
• Vi kunne stadig godt tænke os kurter til TT. Det kommer med på brevet til medlemmerne.
• Foreningens adresse er officielt hos formanden.

Samlet indkøbsliste for foreningen

Rollespilsbøger:
• D&D Players handbook 3,5
• D&D Dungeon Masters Guide 3,5
• D&D Monsters Manual 3,5
• D&D Complete Warrior
• D&D Complete Divine
• D&D Complete Arcane
• D&D Complete Adventure
• D&D Forgotten Realms; Campaign setting

Ansvar: Gurli og Kaaber. Køb dem hos Eli hvor vi får rabat og få dem skrevet på vores konto.

Førstehjælpskasse:
• Pamol
• Panodil (alm./zap)
• Ipren
• Øjenskyllevæske
• Gummihandsker (Hel æske)
• Alm. Plastre (Store/små)
• Knækposer (Varme/kulde)
• Plaster i rulle



• Camferine
• Xylodin
• Alm. Fugtighedscreme uden parfume
• Nyt førstehjælps hæfte
• Forbindinger

Ansvar: Michael

Sminkekasse:
• Div. Pensler (også mascara)
• Div. Svampe (husk skægstubbe svamp)
• Div. Spatler
• Grimas stor:

◦ 1 Blå (mørk)
◦ 2 Sort
◦ 1 Grøn
◦ 1 Hvid

• Grimas lille:
◦ 2 Brun (mørk + lys)
◦ 1 Hvid
◦ 1 Grøn
◦ 1 Gul
◦ 1 Guld
◦ 1 Sølv

• Tom Spray flaske
• Hudlim
• Arvæske
• Div. Teaterblod
• Sort eyeliner (flydende + alm.)
• Brun (Alm.)
• Specielle effekts bøger: Film, teater og rollespil

Ansvar: Isabella

Sykasse:
• Målebånd
• Kridt
• Synåle
• Knappenåle
• Stofsakse
• Papirsakse
• Blyanter, stof + alm.
• Opsprætter
• Hvid + Sort tråd
• Stof tusch sort, blå, rød
• Viskelæder
• Store linealer
• Stor værktøjskasse

Ansvar: Isabella

Forslag til fremtidige udvidelser af sykassen:
• Mønsterpapir
• Stof
• Middelaldermønstre
• Gine
• Skabelons karton
• Fliseline
• Symaskiner

Elektronik
• Digitalkamera
• Nintendo Wii

Ansvar: Dan

Arrangørværktøjkasse:
• En lille stak almindeligt papir
• Karton i forskellige farver
• Kalligrafi-papir
• PostIt-sedler
• Plastiklommer
• Elastikbind
• Kuglenenne
• Sprittusser
• Kalligrafi-tusser
• Sakse
• Gaffatape
• Pakketape
• Fryseposer
• Affaldsposer
• Tændstikkere og lightere
• Letterman-multiværktøj
• Pulverkaffe, pulverkakao, og kop-supper
• En elkeddel

Ansvar: Michael



Samlet liste over opgaver

Dan:
• Indkøbe elektronik
• Skrive til Nordisk film og sige ja tak til gratis biletter

Isabella:
• Købe ind til sykasse og sminkekasse

Paw:
• Færdiggøre regnskabet for 2006

Erik:
• Skrive referat
• Arbejde videre med arrangementshåndbogen
• Skrive brev til medlemmerne
• Opdatere hjemmeside så den passer til ny bestyrelse
• Tage initiativ til at få udfyldt spørgeskema om brug af skove

Michael:
• Købe ind til arrangørværktøjskasse og førstehjælpskasse
• Finde renseri til telte
• Undersøge tilbud på kurser i brandbekæmpelse


