
Tirsdag d. 26. april 2005 kl 19:00 til 21:00 - til TT
Tilstede: Dan Hansen, Pierre Husted, Astrid Lauge, Oskar Lerche (kl 20). Afbud: Jørgen Iversen
Referent: Pierre Husted

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat fra seneste møde mangler. Dagsorden godkendt.

2. Status for Kulturkasernen
På seneste møde blev der snakket om organisation, lokaleudlån og inventar. Endelig godkendelse af organisation 10. maj.

3. Status: Vejledning til administrationssystemet
Intet nyt.

4. Støtte til arrangørkursus hos LLR
Støtten givet således:
Kursusgebyret støttes med halvdelen.
Transport støttes med op til 400,- per deltagende R/R-arrangør.

5. Vedtægtsændring omkring kontingent: Udmeldelse ved manglende betaling/Indmeldelsesgebyr
Udsat til næste møde.

6. Ny folder/flyer
Dan kigger på det. Folderen skal bl.a. bruges til at lægges fremme på Kulturkasernen. Den skal være flot, og må grne koste lidt penge (måske kan der søges fonde til
formålet).

7. Støtteforening
Dan og Pierre har snakket med støtteforeninger i Holbæk. Dan arbejder på vedtægterne.

8. Godkendelse af arrangementer
Ingen projektet til godkendelse

9. Orientering om arrangementer
- Beretning fra Pilebæk
Foreningen Hamilmark har tilmeldt sig (bl.a. med sine dejlige Mark-huse). Lorania overvejer at tilmelde sig.

- Haeven
Hamillmark har tilmeldt sig.
Isabella er begyndt at samle folk til arrangørgruppen for Haeven III.
Dan vil tage fat i dem, og høre om der er noget praktisk de har brug for hjælp til.

- Juniorturen
Kristian har sendt mail til alle medlemmer mellem 12 og 17 år.

10. Evaluering af arrangementer
- DGI Nordvestsjællands GF
Oskar deltog.

11. Nyt fra poster.
- Formand
Har modtaget et anonymt kritisk brev. Igang med at formulere et svar.
Ang. instruktøruddannelse: puljen i kommunen er åben og stor nok til at vi kan søge, uden at støde nogen.
Søger udstyrspuljen om 5 telte til det nye LL.

- Næstformand
- - Medlemskort - snart...

- Kasserer
Afbud.

- Sekretær
Intet nyt.

- Menigt bestyrelsesmedlem
Budding!

12. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
Lars Gutjak er udskiftet med Martin Holmegaard.

- LL-udvalg
Arbejder fortsat på det nye LL. En del af holdene er besat.
Fået foreløbigt OK fra Absalonskolens kommende ledelse til at bruge naturhusene til indcheck.

- Regeludvalg
Holdt møde. Småting justeret.

13. Åbent punkt
Intet nyt.


