
Tirsdag d. 25. januar 2005 kl 19:00 til 20:00 - til TT
Til stede: Dan, Pierre og Oskar. Referant: Oskar.

1. Godkendelse af referater og dagsorden

Alt godkendt.

2. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Der blev budt fint velkommen til alle nye bestyrelsesmedlemmer.

3. Overlevering af projektor fra tidligere bestyrelsesmedlemmer

Der er blevet overleveret information om referatmetode til Oskar.

4. Status for Kulturkassernen

Der er afleveret udkast til Kulturkassernen.
Der er møde den 9. februar med Kulturkassernen Vi har fået tilladelse til at lave Kamp Torsdag og andre små ting dernede, men ikke store ting som Gorr Con og lignende.

5. Godkendelse af arrangementer
-Sminkekursus med Anders Lerche
Tilbud fra Anders Lerche: Blandet begynder og øvet. Det vil tage mindst 6 timer, 8 timer hvis det hele skal med. Hvis vi går ud fra 6 timer så vil det koste 4500kr + transport
hvis det er i Holbæk.

Vedtaget at vi arrangerer kurset og vi finder ud af hvor mange penge deltagerne er villige til at betale, når de samtidig er forpligtede til at sminke til arrangementer, hvis deres
hjælp søges.
Efter snak med mulige deltagere, vedtaget at deltagere betaler 400 for kurset (ca. halv pris), mens R/R betaler de resterende penge. Kursuet annonceres snarest for de lidt
erfarne sminkefolk i foreningen.

6. Orientering om arrangementer
-Beretning fra Pilebæk

22 tilmeldte ud af 100 mulige.
Bannerne er kommet på nettet, men vises kun om aftenen pga at bannerne er oppe gratis.

-Heaven

Der mangler tekster, men de færdiglavede er sat på siden, der er oppe og køre.
De manglende tekster kommer ind i slutningen af februar.

7. Evaluering af arrangemeter
-Generalforsamling den 15. januar 2005

Var en del for langt.
Godt at der var mange, der havde noget at sige, så det ikke kun var en lille håndfuld, der kun talte.

-Gorr Con

Ikke to store møder til samme Gorr Con for fremtiden, det er for udmattende.
Der er lavet en styregruppe, ud af arrangørerne, bestående af: Dan, Kristian og Maria.
Tjente ca 1000 kr på deltagerbetaling - de går til Red Barnets Asien-indsamling.

8. Nyt fra poster
- Formand

Har fået lov til af Majbritt til at være en del af styregruppen for hele Sommerferie Aktiviteter.

Kim Czichelski fra Landstedet har et tilbud om arbejde til en event, det varer 11 dage hvor der skal slæbes. Eventen er lagt i en ferie, det er i København og betalingen er 5000
kr. Pierre foreslår at alle deltagende slæbere donerer 10 % til R/R siden de skaffde tilbuddet.

Den Sorte Ridder inviterer R/R til at holde en fortællerbod til en event, dato vil komme senere.

- Næstformand

Har skaffet en laminator, til at lave medlemskort med.

Vil gerne arrangere Druknet Hest lørdag den 19/2, placeret væk fra Heavens fastelavn, han vil tale med Stine om hun kan lave maden dertil.

Laver Sommerferie Aktiviteter med Eli.

- Kasserer

Har ikke deltaget i mødet.

- Sekretær

Har lokket folk til et gratis førstehjælpskursus, med bevis.

- Menigt Bestyrelsesmedlem

Har ikke deltaget i mødet.

9. Nyt fra udvalg
- TT-udvalg



Intet nyt

- LL-udvalg

Ideer om standardmail til ikke godkendte karakterer, Pierre er ikke sikker på om det kan sættes på administratorsystemet, men han vil prøve når mailen er sendt til ham.

Besked Fra Bestyrelsen: LL-udvalget skal meddele når arrangører træder ind og ud af udvalget, og først når bestyrelsen har godkendt nyankomne arrangører er de en del af
udvalget.

- Regeludvalg

Der er sat nye regler, og nye sikkerhedsregler.
Udvalget har fået ros- og juderuplive med på sikkerhedsreglerne

10. Åbent punkt

Dan kan godt lide tærte, men kun uden fisk
Mødet varede en time, på trods af at vi var forsinkede.


