
Tirsdag d. 27. september 2005 kl 19-21 på Kulturkasernen
Til stede: Dan Hansen, Pierre Husted, Astrid Lauge, Oskar Lerche
Afbud: Jørgen Iversen, Louise Jørgensen

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referat godkendt med lille rettelse.
Dagsorden godkendt.

2. Status for Kulturkasernen
Holdt åbning. Der var utroligt mange folk, og det gik rigtig godt (selv om der kun var 2 "kunder" i kamparenaen).

3. Status: Vejledning til administrationssystemet
LL-udvalget har skrevet en vejledning til scenarie-adm. Den vil de gerne dele med resten af foreningen.
Når Pierre modtager den, så bliver den lagt ind i adm.

4. Status: Ny folder/flyer
Intet nyt

5. Status: Støtteforening
Intet nyt

6. Betalingssekretariat til scenarierne
Intet nyt. Pierre rykker Isabella.

7. Generalforsamling
Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 22/10 kl 19-21 i Caféen på Kulturkasernen.
Dan skriver indkaldelse og sender til Pierre, som fletter den med medlemskartoteket. Dan står derefter for at pakke og udsende brevene senest, så de når frem til
medlemmerne d. 5. (en del udleveres til TT d. 4.)

8. Børneattester
Der blev besluttet at indhente attester for:
- bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
- medlemmer af arrangørgrupper
- off-game holdledere til arrangementer (både kampagne og scenarier)
Attesterne indhentes uanset personens alder.
Pierre finder blanketter.
Hovedarrangører sørger for at arrangørerne udfylder blanketter og afleverer dem til formanden.
På blanketterne krydses ja til at DGI skal kontaktes ved positive blanketter.
Formanden skrives på som kontakt hvis en attest er positiv.

9. Godkendelse af arrangementer
Ingen arrangementer klar til godkendelse

10. Orientering om arrangementer
Intet nyt.

11. Evaluering af arrangementer
- Regnskab for juniorturen
Regnskabet afleveret. Bilag ser ud til at stemme, men skal kontrolleres af kasserer. Kristian har lagt ud for nogle bilag, og Jørgen overfører de penge han har til gode til
Kristians konto.
Besluttet at vurdere i jan/feb 2006 om der skal laves en junior-tur i 2006.

- Regnskab for Haeven
Regnskabet endnu ikke afleveret. Dan og Oskar kontakter Jørgen mandag eller tirsdag og aftaler aflevering af regnskab i løbet af næste uge. (Samtidig afregnes resten
af pengekassen for de seneste TT og GC).

12. Indkøb af Gorr-kostume
Det har ikke været muligt at finde andre leverandører end Jotunheim.
Vi vil ikke acceptere at skulle betale det hele forud, så vi foreslår Jotunheim at vi betaler 16.000 ialt, med halvdelen forud.

13. Salg af borde
Kim C vil gerne købe 2 af vores lange borde. Han vil bruge dem til sin kampagne, og placere dem fast i skoven (kædet til et træ).
Vi vil ikke sælge dem. Men tilbyder Kim C at låne dem på ubestemt tid. Hvis vi skal bruge dem kan vi hente dem med 1 måneds varsel. De skal meget gerne slibes ned
og olieres eller have træbeskyttelse. Hvis de bliver smadret, så koster de 700,- pr stk.

14. Nyt fra poster
Intet nyt

15. Nyt fra udvalg
- TT-udvalg
- - Indkøb af spil
Eli sørger for oprettelse af konto hos Storkfelt. Regning sendes direkte til Jørgen. Dan og Gutjak går ned i Storkfelt og indkøber spil for det beløb de har fået til
rådighed.

- LL-udvalg
LL-udvalget skal være meget opmærksomme på at overholde kravene til arrangementer (vision, budget, arrangørliste og den slags meddeles til bestyrelsen). Hvis
LL-udvalget ikke overholder reglerne, så bliver det umuligt for bestyrelsen at få andre arrangørgrupper til at overholde reglerne. Pierre deltager i næste møde i
LL-udvalget og giver en generel opsang.
- - Antal små deltagere (10-12 år) - det sene spilstoptidspunkt
Bestyrelsen er bekymret for at der ikke vil være ret mange af de hetl små, som får lov til at deltage p.g.a. det sene sluttidspunkt. LL-udvalget vil tage problemet op på
deres evalueringsmøde.
- - Spillets fordeling i området og i skoven
Snakket om at fordelingen måske ikke er den bedste. Emnet er også taget op i debatten. LL-udvalget tager emnet op til næste møde, og det er slvfølgelig deres
beslutning hvordan spillet fordeles.

- Regeludvalget
Møde d. 18. oktober. 11 punkter på dagsorden, bl.a. etablering af Sønderrigsarbejdsgruppe.



16. Åbent punkt
Astrid er L337
Dan kan godt lide tærte, uden fisk


