
Bestyrelsesmøde i Ravnsholt/Reopos Tirsdag d. 25. maj 2004 kl 19:00 til 21:00
Referent: Astrid Lauge.
Tilstede: Astrid, Pierre, Dan, Jørgen, Paw, Mikael og Poul.

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Begge dele godkendt.

2. Indmeldelse i DGI Nordvestsjælland - status
Er vi inde - eller ej? Konsulenten reagere ikke. Pierre taler med konsulenten.

3. Forældreaften - status
Dan har skrevet indbydelsen til forældre-aftenen d. 11/06. Astrid og Pierre har rettet grammatik- og stave-fejl. Dan køber konvolutter i Wulffs i morgen Onsdag (Som
sædvanlig).

4. Evnebank - hvem kan hvad, og vil de gøre det for foreningen?
Poul laver faglig-kunnen-skema til registrering af forældres ressourcer, og evner til brug for Ravnsholt/Reopos. Virker alle opgaverne overvældene?? Hvor mange forældre
kan køre til arrangementer??
Kørsel til LL har første prioritet. Evt. kunne vi lave en "Køre-klub" til LL, så hver person ikke skal køre mere end 3-4-5 gange per år.

5. Udlån/udlejning af udstyr (trailer, telte og andet)
Mail udsendt af formanden om udlejningspriser på telte og trailer. Generel regel er 2% af nypris per dag.
Intet HELT fastslået endnu. Dog er halv pris for medlemmer besluttet.

6. Godkendelse af arrangementer
Fremtids-budget for LL fremlagt og diskuteres. Er kontingentet for billigt? Er der brug for toilet? Astrid laver afkrydsnings-seddel. Toiletterne får 2 LL'ers prøvetid. HVIS
toilettet bruges stiger prisen for LL til 10-40 (DVS. 10 kr. for medlemmer og 40 kr. for ikke-medlemmer. Det skal gøres klart at det kan betale sig at melde sig ind i R/R.).
Der var næsten enighed om at det skulle stige være en 20'er imellem, da vi mener at LL er MEGET billigt i forhold til de store og ikke nær så gode arrangementer.

7. Orientering om arrangementer
- Siegesburg
Arrangørgruppen mangler en initiativrig hoved-arrangør. Det kigges der på når sommerturene er enten helt klar eller afviklede.

- Senior-tur
Søslottet vs. Haeven
Blev besluttet tidligere til TT. Søslottet er for uorganiseret, så R/R's årlige senior-sommertur går til Haeven.

- Junior-tur
Mikael vil helst ikke være eneste voksen der tager med. Hvem vil være "Voksen" sammen med Mikael? Dan og Pierre tilbød sig. 1 voksen per 10 børn (Omkring 3 voksne i
alt.). Voksne tager med for halv pris.

- Sommerferieaktiviteter
Der er stavefejl!! Omkring 20 er tilmeldt allerede.

8. Nyt fra poster.
- Formand
Websiden bliver foreløbig liggende inde på boghandlerforeningen. Serveren kører fint, alle eventuelle problemer burde være løst.
Pierre indkøber for 2000 kr. bunde og for 2000 kr. skind. Pierre snakker med Grand om tønder. Pierre køber brandudstyr og læder.

- Næstformand
Dan har snakket med trøje-menneskerne. Bagefter genoptager han hans projekt med medlemskort.

- Kasserer
Dårlige betalere 2003 - status
En smule i tvivl om det samlede beløb. Bilag SKAL afleveres!!!

- Sekretær
Kan godt lide kiks.

- Menigt bestyrelsesmedlem
Glæder sig til LL

9. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
[Intet]

- LL-udvalg
Budget behandlet under punkt 6.

- Regeludvalg
Holdt møde d. 20. maj. Referat ligger på nettet: http://www.r-r.dk/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1054
Næste møde (2-3 dages) bliver: ??

10. Åbent punkt

Mødet startede kl. 19.00 og sluttede kl. 21.45.




