
Referat af Bestyrelsesmøde 19/09-2006

Til stede: Dan, Isabella, Erik, Michael, samt Pierre og Eli under dele af mødet.

Afbud: Astrid, Jørgen, Peter

1) Formalia

- Erik er referent.

- Dan er ordstyrer

2) Sidste og næste møde

- Ikke noget at nævne.

3) Nye arrangementer og initiativer

- Karinas marked godkendt.

- Guldhænder-gruppens forslag om en arrangørværktøjskasse godkendt. Michael meldte sig til at administrere den og starte den op.

- Eriks ide om at lave en håndbog med alle foreningens formalia, erfaringer og andre vigtige oplysninger skal stå. Der skal være en til bestyrelsen og en til arrangørgrupper.
Erik er redaktør på begge. Arrangørhåndogen skal udarbejdes først.

- Pierres forslag om en tur til krigslive er godkendt. Der skal mange med for at det giver overskud, men det er helt fint. Den største post er leje af varevogn til transpport af
udstyr.Pierre vil prøve at se på muligheden for at samarbejde med Moonlords om transport eller måske tale med ungdomsskolen om at låne en bil.

4) Status for arrangementer

Gorrcon

- Pierre har en god ide til en skabelon for arrangementet. Dan og Isaella finder nogle folk og foreslår dem at køre det.

- Selvom arrangørerne gør det største arbejde med connen, bør de ikke være med i lodtrækningen - der vil helt sikkert være nogle der får ondt i røven over det, hvis en
arrangør vinder.

Guldhænder

- Regeludvalget og Guldhænder-arrangørgruppen er i gang med at lave et nyt set regler til kampagnen.

- Erik stopper som hovedansvarlig så snart det er muligt. Han har ikke tid længere oven i indflytning, svendeprøve og jobsøgning.

- Dan luftede tanken om at tage pladsen, så man kunne søge efter en ny praktisk ansvarlig i stedet, da posten som hovdansvarlig godt kan virke intimiderende på nye.

TirsdagsTrillerier

- De er stille og roligt kommet i gang. Der er kørtden første workshop., men der er ingen faste endnu.

- Pierre foeslår en "opskrift" på foredrag og workshops, lavet på samme måde som hans oplæg til GorrCon, til den kommende arrangørhåndbog.

- Eli og Dan flytter deres Warhammer-hold, så det ligger sammen med TT.

- Pierre påpeger at hvis man vil have folk med til foredrag til TT, så bør man lave en kalender - både online og som folder, så folk kan se hvad der sker.

- Pierre opdaterer forsiden på hjemmesiden så man også kan se de næste 5 arrangementer i kalenderen.

5) Ekstraordinær generalforsamling

- Dan og Isabella aarbejder på højtryk for at lave forslag til nye vedtægter, så de kan komme med på en ekstraordinær generalforsamling.

- Vi holder møde den 10/10, og indkalder til ekstraordinær generalforsamling kort tid efter.

- Når kasserer træder fra, skal der vælges en ny på den ekstraordinære generalforsamling. Men en af suppleanterne kan træde ind i stedet for Astrid. Michael og Peter bliver
bedt om at tænke over om de ønsker posten eller om den skal på valg.

6) Åbent punkt

- Penslerne til sminkekassen er væk. Dan beder Jane om at købe nogle nye.

- Foreningen skal have et digitalkamera. Det skal være et købt her i byen, så vi let kan få support. Husk at købe ekstra batteri og hukommelse. Vi blev anbefalet Canon Ixus
version 55 eller 60 af Pierre.

- Kører man for foreningen, får man 1,5 Kr per Km. Det kræver dog at man har en aftale med bestyrelsen, eller kører det for et arrangement der budgetterer med det.

- Karina har lagt ud for en presenning til foreningen men kvitteringen er blevet væk. Hun skal kontakte Jørgen og øre om der stadig er mulighed for kompensation.

- TT har sendt en liste over spil, som de godt kunne tænkte sig til foreningen. De er bevilligede.

- Ulfsborgens Venner vil gerne have os med til deres marked som spedalske til næste år. Når de har en dato og andre detaljer, vil vi annoncere det.

- KK havde fødselsdag for nyligt. Tillykke til den! Vi skammer os meget over ikke at være med, selvom vi burde.


