
Tirsdag d. 22. februar 2005 kl 19:00 til 20:00 - til TT
Til stede: Dan, Pierre, Jørgen og Astrid. Fraværende: Oskar. Referant: Pierre.

1. Godkendelse af referater og dagsorden

Alt godkendt.

2. Udlevering af IDIOT t-shirts

OK.

3. Hvordan gør vi med kontingent omkring årsskiftet

Kontingentet varer indtil kalenderårets udgang. Det er vigtigt at holde fast i.
Arrangørgrupperne skal opfordres til at være large med medlemskabet i arrangementer i starten af året.
Næste år skal betalingsfristen være før LL i februar.
I år skal LL give gratis adgang i februar, til folk der var medlemmer i 2004, og stadig er medlemmer.

4. Sponsering af arrangementer

Det kongelige teater, alle sportsklubber og andre kulturelle aktiviteter har sponsorater, så hvor skulle vi ikke også.
Beslutning om principper:
- Det skal være udenfor spil-området.
- Foreningen skal kunne stå inde for sponsoren og produkterne.
- Ikke kalde det medlemstilbud - det er de tilbud foreningen har til medlemmerne.
- Da det påvirker arrangementets budget, skal sponsorater godkendes af både arrangørgruppen og bestyrelsen.

5. Status for Kulturkasernen
Der er søgt, og delvis givet støtte fra §115 midlerne til en projektmedarbejder.
Lige nu arbejdes der på en to ting:
- En løsningen for organiseringen, med daglig ledelse og dens slags.
- En første fase af istandsættelsen, som næste år følges op med fase 2.

Det forventes at der vil kunne være daglige aktiviteter i august - hvis alt klapper fra nu af.
Det vil snart være muligt for os at indrette et rekvisitlager fælles med H.A.T. (teatrene).
KT er allerede igang dernede - i salen.

6. Godkendelse af arrangementer
Ingen arrangementer til godkendelse.

7. Orientering om arrangementer
-Beretning fra Pilebæk

Intet specielt nyt.

-Heaven

Intet specielt nyt.

8. Evaluering af arrangemeter
-Druknet Hest
Det var en god hest (øhm, fest), og Dan arbejder på flere fester. Mere under punkt 9.

- LL Januar
Samlet 2500,- ind i deltagerbetalinger til Red Barnet.
Toiletfirmaet havde taget fejl af datoerne, så toilettet dukkede ikke op. Det beviste at der er behov for toilettet, for rigtig mange kom og spurgte efter toilettet.
LL-udvalget ansøger om at bruge toiletter på Absalonskolen fra 1/8.

9. Nyt fra poster
- Formand

- Deltagerbetalingerne fra LL og Gorr Con i januar beløber sig til 4000, som skal gives til Red Barnet. Desværre er det lidt svært at få dem til at skrive en kvittering, men
Pierre arbejder videre på at komme af med pengene.
- Der er kommet blanketter til ansøgning om lokaler på skolerne. De er videregivet til TT, GC og LL.
- Der er kommet blanket om grundoplysninger fra kommunen (til Holbækordeningen, medlemsstøtte). Den er videregivet til Jørgen, som ordner det.
- Vi har betalt første del af førstehjælpskurset hos Falck. Nu skal vi bare finde en dato. Søren arrangerer det.
- Arbejder på at arrangere et fondsbetalt (nok TrygFonden) Regionalt Brandsluknings- og førstehjælpskursus. Det skal være i samarbejde med ROS-Live, Jyderup-Live og
Landstedsrådet, som vi allerede samarbejder med på forskellige sikkerhedsområder.
- Vil samle folk til at indrette et lagerlokale på KulturKasernen sammen med H.A.T. Udgifter op til 3000,- godkendt til lagerreoler og indretning.

- Næstformand

- Intet nyt om medlemskort.
- Snakker med Prontoprint om klistermærker med våbenskjold (bl.a. til kasser i fælles lager).
- Arrangerer Sommerferieaktiviteter sammen med Eli. Nok noget med figurmaling og spil bagefter. Pierre foreslog BloodBowl - for der kan vi låne spil af Jonas Færing.
- Vil gerne arrangere 4 årlige Drunket Hest sammen med Tiim. Nyt koncept:
Vinter, Forår, Sommer, Efterår
Bedre mad - gennemgående tema
Spisning for alle medlemmer - når det bliver sent går de yngste hjem
Det skal ikke give overskud, så vi risikerer at foreningen bliver afhængig af indtægten fra festerne. Det har kun givet problemer i andre rollespilsforeninger. Samtidig bør det
heller ikke give underskud, da hele arrangementet ikke er for alle medlemmer.
Overvejer at danne en støtteforening, til at drive det. Hvis støtteforeningen så har overskud, kan den støtte R/R eller konkrete R/R-arrangementer.



- Kasserer

Der er kommet mange nye på Astrids alder, så Jørgen mener tiden er moden til et nyt introduktionsmøde for forældre.
Denne gang prøver vi det lidt mindre - til TT.
Jørgen arrangerer det, Pierre og Dan dukker op og fortæller om foreningen.

Vil sende kassekladen ud til bestyrelsen månedligt - lige inden bestyrelsesmødet.

- Sekretær

Har ikke deltaget i mødet.

- Menigt Bestyrelsesmedlem

Budding.

9. Nyt fra udvalg
- TT-udvalg

Intet nyt

- LL-udvalg

Intet nyt

- Regeludvalg

Intet nyt

10. Åbent punkt

Dan kan godt lide tærte.
Ruth kan ikke lide budding.


