
Bestyrelsesmøde i Ravnsholt/Reopos Tirsdag d. 27. april 2004 kl 19:00 til 21:00
Rykket til kl 19:30 - 21:30, da Jørgen var forhindret i at møde op kl 19:00.

Tilstede: Paw, Jørgen, Dan, Pierre
Afbud: Poul, Astrid

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Begge dele godkendt.

2. Godkendelse af referat fra 24. februar 2004
Referatet godkendt.

3. Velkomst til den nye kasserer
Nået en masse!! Flot, grundigt!!

4. Dårlige betalere 2003 - hvad gør vi?
Det er desværre umuligt at se om de har betalt når de har deltaget i LL. Det registreres ikke i systemet.
Pierre taget to udkast til breve med. Og lister over hvem det drejer sig om.
Brevene godkendt. Pierre fylder data i og sender samlet word-dok til Jørgen. Jørgen sørger for at sende dem ud.

5. Indmeldelse i DGI Nordvestsjælland - status
Brev sendt 11/3, men intet nyt....
Jørgen rykker dem - i det mindste for at sikre sig at de har modtaget brevet.
Snakket om foreningspakken og aftalt at PH skal finde foreninger i Holbæk, som bruger systemet - så vi kan høre om deres erfaringer med det. Pierres indtryk er at det stadig
er langsomt og har en del børnesygdomme - men at idéen bag det er utroligt spændende.

6. Forældreaften
Det skal helst være inden ferien. Blevet enige om starten af juni som det seneste.
Dan sørger for at renskrive invitation fra sidste gang og at booke lokaler på Slotsmarksskolen. Han sender teksten til Pierre, som sørger for at flette det med brevpapir og
medlemsliste.
Forældreopgaveliste og Evnebank skal være sekundært efter præsentation af foreningen og dens aktiviteter (især junior-turen er nok interessant for forældrene).

7. Evnebank - hvem kan hvad, og vil de gøre det for foreningen?
Delvis med i punkt 6. Poul arbejder på det, men kunne ikke komme idag.

8. Godkendelse af arrangementer
- ingen

9. Orientering om arrangementer
- Siegesburg
Rykket til uge 7 februar 2005. Stadig på Slotsmarksskolen. Skolen booket. Holder snart møde.
Pierre spg. Ang stof til vægge. Han ville gerne bruge det til et andet meget kort scenarie til en GorrCon. Paw snakker med brandmyndigheder om at, hænge stof på vægge og
fra loft i salen.

- Senior-tur
Venter på webside fra arrangørerne...

- Junior-tur
De virker som om de har styr på det.

- Sommerferieaktiviteter
Intet nyt.
5 dage med figur-maling på Slotsmarksskolen.

10. Nyt fra poster.
- Formand
Event på Randers Bibliotek først forsøgt overgivet til Einherjerne, men de svarede ikke. Så snakket med forening i Ålborg, som tog opgaven.
WebServer næsten færdig, men kan ikke komme i drift de næste 2 uger p.g.a. flytning hos host.

Vil gerne skrive ny tekst til menupunktet FORENINGEN. Den nye tekst skal indholde noget om hvad foreningen har lavet, forklaring på IDIOT-t-shirts og at alle altid betaler
fuld pris.
Pierre skriver en tekst og sender den rundt til resten af bestyrelsen.

- Næstformand
Medlemskort er stadig næsten klar.
T-shirts bestilles 100 stk ca. 40-50 kr pr stk inkl moms (alt efter hvor blandet vi skal have).
IDIOT + SLÆBER med stort logo foran. R/R med lille logo foran.
20 IDIOT (sorte) i str S - XL
20 SLÆBER (blå) i str M - XL
60 R/R (grøn) i str ??

- Kasserer
Ved at have overblik over regnskabet. Har dog stadig lidt problemer med at få det til at stemme med de tal, som den tidligere kasserer har afleveret. Tvivl om frimærker -
afklaret.
Jørgen kigger på det en gang til, og hvis det stadig ikke stemmer, så sætter Jørgen, Pierre og de to kritiske revisorer sig sammen og ser på det.
PH printer stort samlet kontoudtog for hele 2004 til Jørgen og sender det til ham.

Jørgen sørger selv for NetBank dagang. Pierre fortæller Thomas (bankrådgiver) at Jørgen kommer forbi.

- Sekretær
Ikke tilstede.



- Menigt bestyrelsesmedlem
Heller ikke så meget.

11. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
Ville meget gerne sælge æbler, for at være på forkant med kommunens sundhedsplan. Men det er ikke praktisk muligt, da de kun kan holde til 2 eller 3 TT.
Køber i stedet for nogle juice (i brik), så der er et alternativ til sodavand.

- LL-udvalg
Prisstigning?? Budget? Målgruppe/beskrivelse?
Vil gerne have en printer, en kogeplade og nogle termokander. Det køber de.

Skal lave et budget og en beskrivelse af arrangementet - især hvem målgruppen er før der laves større ændringer, som f.eks. en prisstigning.

- Regeludvalg
Intet nyt. Laver frisk version af reglerne til juli.

12. Åbent punkt
Skulle have snakket om retningslinier for debatten, men nåede det ikke. Tages op næste gang.

Pierre fremlagt sin visionsplan for foreningens næste 5 år. Har med vilje ikke postet den i Mikaels tråd om foreningens fremtid, for at få andre til at skrive noget uden at læse
Pierres først.


