
Bestyrelsesmøde d. 18. november 2003

Tilstede: Alle og Lars Poulsen

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden
2. Landsforeningen
3. Generalforsamling
4. LL - herunder bannere
5. Større arrangementer I 2004
6. Poster
7. Udvalg
8. Åbent punkt
9. Medlemsnyt
10. Evt.

Ad 1:
Begge dele godkendt

Ad 2:
Foreningen har meldt sig ind I LLR. Vi har bevilliget 3000 kr. i opstartstilskud til LLR. Flere har allerede meldt sig ind. Pierre har sendt info om LLR til alle i vores database.
Pierre laver reklame for LLR til næste LL,i denne forbindelse skal der foldes flyere til næste TT.
Der er julefrokost i december for medlemmer I rollespilshuset.

Ad 5: Punkt ang. stor TT fremrykket.
Lars Poulsen fremlægger forslag om stor TT: en weekend a la Gorr' Con med overnatning.
Bestyrelsen vedtager forslag om stor TT, men ændre navnet til Gorr' Con, som fremover vil forsøges lavet flere gange om året og derfor kommer der ikke til at være numre på
GC fremover.

Det skal koste 50 kr. i indgang inkl. Morgengrød.
Pokal til turneringvinderne.
Der skal være samlingspunkter og ikke blokke.
Lars laver detailplan
Eli booker skolen til d. 23- 25 januar

Ad 3:
Druknet hest afholdes d. 21 februar

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 24 januar på slotsmarksskolen.
Alle skal læse vedtægtsændringerne på debatten og svare tilbage til Pierre.
Afholdes under alle omstændigheder denne dag såfremt GC ikke bliver til noget, og laver så en familie-spise-hygge ting i forbindelse med GF I stedet.
Alle vedtægter skal sendes ud inden Jul sammen med indkaldelsen til GF. Der sendes reminder med mail i uge 2.
Der skal formulere et følge brev og flyer om bestyrelsesposterne.
Brevet er i 3 dele:
Til forældrene på farvet papir
Til medlemmet
Vedtægterne

Ad 4.
December LL aflyses.
Pierre har en plan for organiseringen af LL-udvalget. Efter GF mangler der 4 personer samt medhjælpere. De tre der forbliver er Eli, Dan og Erik. Det er udvalget opgave at
skaffe de nye personer så de kan indtræde til GF.
Bannere på Liveforum er en god ide, men skal vente til efter januar.
Alle tilladelser skal fornyes til 2004 - Pierre.

Ad 5:
Gorr' Con: Lars P.
SA ' 04: maler weekend + Fantasy Battle dag.
Eli + Dan. 3 maledage med hvert sit hold. 1 spildag. Fortrinsvist 15 børn pr. Maledag, 30 børn til spil.
50 kr. pr. Deltager, juice og frugt samt 2-3 figurer med hjem.
Uge 28 9-13 år.
Udby SFO: ?
Juniorscenarie: Landstedsrådets scenarie vi foreslår Lasse Michelsen og Kristian Fenwar til at være arrangører.
Senior: Søslottet 6 - Pierre
LL: Dan
Sigesburg: Erik
Blandet sommertur: kun hvis der er nogen der tager initiativ.

Ad. 6:
Kasserer: Der er nu betalt for Gorr kostymerne.
Marit: Oprydning i foreningsting hos Pierre. Marit arranger efter aftale med Pierre.

Ad 7:
LL har eget punkt.
TT: ingen bemandingsproblemer. Der skal købes slik i januar.

Ad 8:
Lord of the rings triologien d. 16 december:
Nej tak til BBC
Uvist med cinemax
Mulighed i grand holdbæk.

Tekst til hvad er rollespil: Pierre sender mail.

Ad 9:
Se under GF.

Ad. 10:



Jeg kan godt lide tærte - budding - uden fisk.


