
Referat for Bestyrelsesmødet Tirsdag d. 28. april 2009.

Fremmødte er: Pierre, Mikael, Michael, Dan, Natasja, Monica, Søren, Kim, Lasse, Eli, Simon, Stine, Thormod og Lars P.

Formalia

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

2. Godkendelse af dagsorden
Opgave til Pierre. Der skal laves to nye punkter til næste bestyrelsesmøde. "Nyt fra formanden" og "Nyt fra kassereren".

3. Godkendelse af tidligere referat
Godkendt.

Kasernen

4. Status på nøgler til yder-døren.
Intet nyt.

5. Kasernerådet - sket siden sidst? (indbudt Dan)
Dan glemte sidste møde i kasernerådet, men er dog blevet opdateret via mail. Ud over det er der intet nyt.

6. Lageret - status? (indbudt Søren)
Der er i øjeblikket udlånt udstyr, så der er stadig gang i lageret. Der skal fremstilles nye retningslinjer for udlån og leje af udstyr. Pierre og Søren ser på der til næste
bestyrelsesmøde.

7. Tirsdags-Trillerier flyttes til onsdag i næste sæson - nyt navn?
Får ændret navn til Ondsdags-Orker. Første gang er onsdag d. 5 august.

Medlemmer og administration

8. Antal medlemmer lige nu
n+5

9. Tidligere medlemmer - status på hvervebrev
Det er sendt ud og har og virker indtil videre til at havde virket.

10. Medlemskort - status?
De er lavet og er blevet uddelt til folk.

Kommende/Mulige arrangementer

11. Tirsdags-Trillerier - status (indbudt Lasse)
Lasse er blevet snydt overtalt til at tage pladsen som ansvarlig for TT.

12. Det ny ny ny LL - status (indbudt Simon)
Der er stort set kun Simon tilbage som arrangør, så planerne om et nyt LL er blevet sat i bero indtil videre. Bestyrelsen skal prøve at se om de kan finde en ny hovedarrangør.

13. Efterårsweekend (Det ny GorrCon) - status/godkendelse (indbudt Lars P)
Dan har lavet et buget, som er blevet godkendt af bestyrelsen.
Det er blevet bestemt at der ikke skal tages børneattester på Dungeon Masters.
Opgave til Pierre. Opdater GorrCon hjemmesiden.

14. Lamme-Lørdag - status/godkendelse (indbudt Natasja, Dan og Jacob)
De har planlagt noget godt gammeldags våbentræning/trampe tæve. Planer om start i August/September.

15. Landsstævnets "Små fællesskaber" - status (indbudt Natasja)
De fleste informationer står på debatten.
Opgave til Kim. Snak med folk fra Valdemars Kompagni og hør om de eventuelt vil deltage.

16. Sommertur - status (indbudt Stine)
14 forventer at dukke op fra R-R. Vi holder karaktermøde lørdag d. 23 maj på Break Point.
Eli har også meldt sig som en del af sommerturens arrangørgruppe.

Afsluttede arrangementer

17. Affaldsindsamling d. 19. april [link] - status?
Det gik godt og vi fik samlet i alt 71 kilo skrald.

Diverse

18. LRs våbensikkerhedsudvalg
Eli og Lars S har fået kigget på nogle våben og skal huske at svare tilbage til LR.

19. LR besøg hos os - GorrCon eller andet?
Vi invitere nogle LR repræsentanter til GorrCon. Lars og Dan sender en invitation

20. Kim Cs teltpæl - status?
Vi venter på bilag.
21. Hjælpe Bjarne med at bygge jernalderhytte
Vi vil gerne hjælpe. I øjeblikket er uge 32 umiddelbart den bedste mulighed. Bestyrelsen har sendt Bjarne en mail

22. Tage billeder til Bestyrelsessiden af de sidste - Pierre huske at tage kamera med
Lars S er der desværre ikke, så vi venter endnu en gang.

23. Åbent punkt

http://www.r-r.dk/download/GC2009_budget.xls
http://www.r-r.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=111
http://www.break-point.dk/
http://www.break-point.dk/
http://www.break-point.dk/
http://www.r-r.dk/kalender_vis.asp?Arrangementid=115
http://www.r-r.dk/bestyrelsen.asp


Opgave til Kim. Hør Flexprint omkring nye t-shirts.
-------
Budding


