
Dagsorden for Bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. oktober 2009

Ekstra indbudte:
• Jakob Mahler (Lamme-Lørdag)
• Dan Hansen (Kasernerådet/Lamme-Lørdag/Lageransvarlig)
• Lars Gutjak Poulsen (GorrCon)
• Michael Keller (GorrCon sponsor)
• Tommy (Mulig "Syndens By" arrangør)

Fremmødte: Pierre, Lars S, Kim og Lars P.

Afbud: Eli, Jakob, Mikael, Dan og Monica

Ikke fremmødte: Michael K, Tommy og Michael J.

Formalia

1. Valg af dirigent og referent
Pierre som dirigent og Kim som referent

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt

Nyt fra poster

4. Nyt fra formanden

1. Kim Cs teltpæle
Intet nyt

2. Jernalderhytte på Holbæk Naturskole
Dan og Kim fik hjulpet med at sætte nogle pæle i jorden d. 24 september. Bjarne var meget glad for hjælpen.

5. Nyt fra kassereren
Mikael var ikke til mødet

6. Nyt fra Kasernerådet (indbudt Dan)
Dan var ikke til mødet, men der vil blive fremsendt en mail med ting vi gerne vil havde taget op på næste kasernerådsmøde.
Der er bl.a. tale om store papkasser smidt foran døren til vores lager. Dobbeltbookinger uden at få noget info herom. Manglede oversigter på dørene til lokalerne, vi vil
foreslå at der bliver sat op for den igangværende uge samt den efterfølgende uge.

7. Nyt fra lageransvarlig - herunder nye retningslinier og lejepriser (indbudt Dan)
Dan var ikke med til mødet

1. Ny plads til borde og bænke?
Dan var ikke med til mødet

Kommende/Mulige arrangementer

8. Visionsweekend (Mikael)
Mikael var ikke med til mødet

1. Hvem skal deltage? Bestyrelse, arrangører, medlemmer, sponsorer?

2. Hvor lang tid skal der visioneres for?

3. Skal det være en hel weekend, eller kun en lørdag aften?

9. Onsdags-Orker - status/evaluering
Det går fint. Der er en del som dukker op og kaster med terninger

10. Gorr Con - evaluering (indbudt Lars)
Det har givet overskud. Folk virkede glade og der var umiddelbart ikke nogle som brokkede sig

1. Antal deltagere
31, deriblandt en fra Odense.

2. Sponsorsamarbejde
Keller har foreslået et større samarbejde til næste GorrCon.
Evt. mulighed for køb af biletter via hans hjemmeside

11. Lamme-Lørdag - status/evaluering (indbudt Dan og Jakob)
Hverken Dan eller Jakob var til mødet.
Krigslivegruppen ser dog gerne at LL gruppen indkøber nogle økser.

1. Antal deltagere

2. Udstyrsudlejning

12. Udstyrsdage - status/evaluering (Kim)
Det er gået rigtigt godt indtilv videre. Kim har booket følgende dage.

19/12 2009
23/1 2010



20/2 2010
20/3 2010

Hvis folk betaler medlemskab for 2010 nu, kan de få lov til at komme med til Udstyrsdagen i december uden at betale for 2009.

13. Tur til Krigslive VI - status (Pierre)
Pierre smider noget info ind her i referatet

1. Mødet til Gorr Con
Følgende blev der snakket om til Gorr Con

Hvordan vil vi sammensætte holdet?
Vores oplæg er et fælles hold med udgangspunkt i foreningerne Høng-Crewet og Ravnsholt/Reopos.
Vi vil lave et fælles hold. Workshops og trænninger i forbindelse med holdet ønskes afholdt i henholdsvis Høng og Holbæk.
Hvis der kan opnås enighed med andre, så vil vi meget gerne have fælles baggrund med andre enheder. F.eks. være udsendt af samme Jarl og evt. være underlagt den samme befalingsmand.

Hvad skal vi bruge af udstyr?
Vi ønsker at lave en enhed hirdmænd.
Vi skal have:
Slagkofter, hjelme, posebukser og kofter i jordfarver.
Vi ønsker derudover så vidt det er muligt:
To håndvåben, store rundskjolde og brynjer samt læderrustning hvis muligt

Vi søger støtte til så meget af dette udstyr som muligt. Når vi ved hvor mange penge vi kan få og hvilke rabataftale vi kan få, så tages der endelig beslutning om hvilket udstyr vi skal stille med.
Der er allerede gode muligheder for at kunne få rabat på bestilling af våben samt skjolde hos Palnatoke.

Anslået budget før eventuelle støtteindtægter:
Scenariet - 450,-
Hjelm - 500,-
Våben - 500,-
Rundskjold - 1100,-
Slagkofte - 450,-
Kostume - 500,-
Transport - 300,-
Fællesudgifter - 200,-
I alt - 4000,-

Hvis vi ender ud med ikke at få støtte, så vil vi revurdere mængden og typen af udstyr der skal laves/indkøbes til turen.

Tilmelding til holdet:
Alle skal via arrangementet tilmelde sig på www.r-r.dk.
Tilmelding og indbetaling af fællesudgifterne skal ske senest tirsdag den første december.
Tilmelding og indbetaling af fællesudgifter skal ske allerede nu, så vi er sikre på at folk vil engagere sig i projektet.
Fristen for tilmelding til selve scenariet er den første februar 2010.

Workshops og træningsdage:
Vi har januar, februar og marts til at få lavet udstyr, få trænet samt lavet baggrund.
Det er målet at vi afholder en workshop i Høng og en i Holbæk på datoerne 20. februar og 20. Marts.
Vi vil yderligere tilstræbe at mødes til R/R’s lammelørdag, samt at folk er velkomne til selv at få arrangeret at mødes.

2. Deltagende foreninger/grupper i "holdet"
Vores oplæg er et fælles hold med udgangspunkt i foreningerne Høng-Crewet og Ravnsholt/Reopos.
3. Valgt side og funktion (udstyrskrav)
Vi ønsker at lave en enhed hirdmænd.
4. Udgifter for R/R?
Der vil som udgangspunkt ingen udgifter være for R/R.
Turen skal bruge noget af foreningens udstyr, og der vil være noget slid på det, men ellers ingen egentlige udgifter.
Fællesudgifterne samles ind af Høng-Crewet, og de holder styr på dem. Dækker de samlede penge ikke udgifterne, så dækker deltagerne selv underskudet.

14. Syndens By - som R/R-scenarier (indbudt Tommy)
Bestyrelsen ser gerne et mere uddybende buget fra arrangørene samt at de gerne selv må ligge vejen forbil til et bestyrelsesmøde og snakke med os om scenariet.

1. Krav til arrangementer
Tommy har læst dem og syntes godt om dem

2. Betale for at få lavet maden
Arrangørene har talt om at få folk udefra til at lave made til scenariet

3. Uønskede personer (tidligere deltagere, der ikke har opført sig ok)
Det styre arrangørene selv

Diverse

15. Tage billeder til http://www.r-r.dk/bestyrelsen.asp af de sidste - Pierre huske at tage kamera med
Close... men ingen trøje eller kamera medbragt.

16. Åbent punkt
Brok: Kim brokkede over at bestyrelsen, inklusiv ham selv, skal være meget bedre til at svare på mails
-----
T-shirt: Logo er godkendt og Kim skal undersøge priser med og uden farvelogo.
-----
LRGF: Der er Generalforsamling i LR d. 20/11.
Lars S har sagt at han nok gerne vil med.
Hvis der er andre som vil med som R-R representant, så skal de kontakte Pierre
-----
Førstehjælpskursus: Lars P foreslog at vi skulle undersøge omkring et førstehjælpskursus til medlemmer.
-----
Budding!
-----
Fisk!
-----
Stem på Tudse!


