
Tirsdag d. 28. juni 2005 kl 19:00 til 21:00 - Hos Pierre
Til stede: Pierre Husted, Dan Hansen og Louise Ryding Jørgensen
Afbud: Poul Nielsen

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Begge godkendt

2. Status for Kulturkasernen
KulturKasernen er nu officielt stiftet. Den åbner d. 1. august!!
Foreningens aktiviteter (som TT, KT, GorrCon, møder og lign) flytter dertil.

3. Status: Vejledning til administrationssystemet
Intet nyt

4. Status: Ny folder/flyer
Intet nyt

5. Status: Støtteforening
Materiale modtaget. Der arbejdes på sagen.

6. Status: Indkøb af udstyr
5 telte til LL er allerede indkøbt. De vil blive brugt til sommerscenarierne.
Alkymiglas har Mikkel fundet butik og køber snarest.

7. Vedtægtsændring omkring kontingent: Udmeldelse ved manglende betaling/Indmeldelsesgebyr
Udsat (igen).

8. Godkendelse af arrangementer
Tur til Loranias sommerscenarie: Grænseland
Alan Kampmann og 5-10 andre vil gerne tage afsted til scenariet. Da de ikke er flere bliver det ikke en officiel R/R-tur (da det vil blive alt for meget administration for
så få deltagere).
De sørger selv for at reklamere for deres udflugt, og reserverer det udstyr de skal bruge hos den lageransvarlige.

9. Orientering om arrangementer
- Beretning fra Pilebæk
Arrangørgruppen tager derud d. 5/6. Pierre hjælper med transport af udstyr.
De fleste tekster er klar, og der er ved at være styr på det.

- Haeven
Amanda er ikke længere en del af arrangørgruppen.

- Juniorturen
Nede på 5 deltagere. Ringer rundt til relevante medlemmer.
Ved endnu ikke om der er brug for voksne medhjælpere, men Dan står klar hvis der er.

10. Evaluering af arrangementer
- Sminkekursus med Anders Lerche
Rigtig rigtig godt!! Masser af tips og tricks. Anders Lerche er en dygtig underviser.
Anders Lerche vil meget gerne afholde endnu et kursus - med flere deltagere. Vi overvejer om det skal være i efteråret (imens det første er i frisk erindring) eller i
foråret (så kurset er i frisk erindring til næste års sommerscenarier).
Næste kursus bør være for mere øvede.
På næste kursus bør laves en venteliste, så der er folk klar hvis der hopper nogen fra i sidste øjeblik (som der var 2 der gjorde denne gang).
Louise supplerer sminkekassen op for max. 1000,-

11. Nyt fra poster.
- Formand
- - Hjælpe Jyderup-Live
De kan en masse vi ikke kan (f.eks. involvere forældre), og vi har nok også nogle erfaringer, som de ikke har.
Pierre snakker med Jyderup-Live folkene og hører om de er interesserede i at samarbejde.

- - Udveksling af arrangører
Pierre skriver en mail til andre arrangørgrupper og hører om de er interesserede i at have 2-3 af vores folk siddende som fluer på væggen (og måske til at løfte tunge
ting).
Skriver bl.a. til: ROS-Live, Jyderup-Live, Landstedsraadet, Lorania, GERF, København Rollespil, Tempus-Vivo og Hareskoven.

- Næstformand
- - Medlemskort
Fil sendt til Poul. Ringer til ham og aftaler det videre forløb.

- Kasserer
Intet nyt

- Sekretær
Intet nyt

- Menigt bestyrelsesmedlem
Intet nyt

12. Nyt fra udvalg.
- TT-udvalg
TT skal være anderledes på KulturKasernen. TT-udvalget (Dan og Martin) skriver noget om det efter sommerscenarierne.

- LL-udvalg
Arbejder... Hårdt, længe og vedvarende!
Der skrider fremad. Det bliver godt!!

- Regeludvalg
Intet nyt



13. Åbent punkt

Dan kan godt lide tærte (Louise mener det skal være uden fisk).

Mødet sluttet 20:10


