
Tirsdag d. 24. februar 2004 til TT

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat og dagsorden.
2. Møde om fechlin-beskrivelser.
3. Status for overdragelsen af kasserer-opgaver.
4. Status for t-shirts.
5. Leje af opbevaringsrum. Kender nogen et sted??
6. Generalforsamling i LLR. Hvem tager med??
7. Nedsættelse af formelt regeludvalg?? Formandens forslag: max. 5 personer.
8. Evaluering af afholdte arrangementer.
- Gorr Con
- Druknet hest
9. Kommende arrangementer.
- Events. Hvem skal være ansvarlig for dem?
- Forældrer fortæller til LL
- Junior Sommertur
- Senior Sommertur
- Sommerferieaktiviteter
- Godkendelse af arrangementer
10. Nyt fra poster.
- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- Menigt bestyrelsesmedlem
11. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
- LL-udvalg
12. Åbent punkt

Ad 1:
Begge dele godkendt.

Ad 2:
Alt er pænt igang, der k0ommer noget tekst senere

Ad 3:
Birthe har overtaget selve bogføringen, men der magler stadig nogle opgaver omkring nye medlemmer.

Ad 4:
Dan har fundet en mulig hjemmeside. Tryk og farve diskuteres. Dan sender logoet til dem og får et tilbud.

Ad 5:
Astrid har muligvis fundet et sted. Pris, hvorlænge, depositum, er der varme, egen nøgle undersøges.

Ad 6:
Ingen tager med. Oprydning hos Pierre samme dag.

Ad 7:
Formandens forslag:
Max 5 personer. Godkendte arrangørgrupper, som skal bruge reglerne har lov til at udpege en person til udvalget. Bestyrelsen udpeger resten og fravælger hvis der er for
mange (f.eks. fordi der skal en ind fra en arrangørgruppe).
Regeludvalg arbejder løbende på revidering af reglerne. Småfejl rettes løbende, men der bør kun laves 2 store ændringsbunker om året - helst i juli og december.
ALLE ændringer i og tilføjelser til reglerne skal godkendes af regeludvalget.
Udvalget: Pierre, Lars Gutjak, Eli?, Kim?...

Forslaget vedtaget.

Ad 8:
Gorr con
Flere nye folk.
Tidsplan for kiosk skal være klar før start.

Druknet hest
Sjovt!!!
Lille bitte underskud - helt efter planen.

Ad 9:
Events. Hvem skal være ansvarlig for dem?
Morten??

Forældre fortæller til LL.
Dan husker borde og bænke.

Junior sommertur
Styr på det!! De skal spille en vinbondefamilie. 25 var mødt op til mødet. De håber på at omkring 30-40 deltager.

Senior sommertur
Budget næste gang.

Sommerferie-aktiviteter
Budget næste gang.

Godkendelse af arrangementer
Siegesburg
Budget rettes til. Det hele sendes til endelig godkendelse.



Ad 10:
Formand:
Det er vigtigt at folk læser mails mindst hver anden dag, og svare på dem.
Der kommer snart buer igen. 2 bestillinger venter.

Næstformand:
Medlems kortene er næsten klar. Inden man sender dem ud skal de skrives under.

Kasserer:
Foreningen skal blive ved med at være moms-registreret.

Ad 11:
LL udvalg:
De skal aflaste Erik.


